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Fellendülhet a művelődési élet

Szeptember közepén átadják a kultúrotthont

Csomortáni-képek
a Teleki Oktatási
Központban

Augusztus 19-én, a Szent István-napi
ünnep előestéjén tárlatnyitóval egybekapcsolt tisztelgő megemlékezés volt
a szovátai Teleki Oktatási Központban.
A vendégművész, Csomortáni Gál
László először mutatkozik be a város
közönségének. Kiállítására nem csak
helybeliek voltak kíváncsiak, Hargita
megyei művészetkedvelők, hivatalosságok is eljöttek az ünnepi eseményre.

____________2.
Felvételi
az orvosin

Minden évben elmondható, hogy sokszoros a túljelentkezés mind magyar,
mind pedig román részen, és a verseny is szoros. Nem egy esetben csak
a tizedek döntenek. Ez pedig idén sem
volt másképp, habár bizonyos tekintetben az eredmények hasonlóak voltak
a tavalyiakhoz.

Új közösségi teret alakítottak ki az épület előtt

Hamarosan befejezik a sóváradi kultúrotthon felújítását. A
napokban adják át az építők a munkálatokat az önkormányzatnak. Bíró Csaba polgármester szerint augusztus végéig az
utolsó simításokat, javításokat is el kell hogy végezzék
az építők.

Vajda György

Fotó: Vajda György

Amint többször említettük, az uniós pályázatból lehívott 500.000 eurós
támogatásból sikerült teljesen átalakítani a belteret, kialakítani korszerű
illemhelyeket, felújítani a tetőszerkezetet, az udvarra egy kazánház épült,
az új kazánnal pedig a nagyteremben és a színpadon padlófűtés lesz, a
többi teremben pedig kaloriferek ontják majd a meleget. Ezenkívül a teljes épületgépészet is megújult.
(Folytatás a 6. oldalon)

____________7.
Rajtol a paralimpia
Tokióban
Az ép sportolók versenyéhez hasonlóan a fogyatékkal élők legnagyobb
sporteseményét is gyakorlatilag zárt
kapuk mögött bonyolítják le.

____________9.

Ha másképp nem megy…

Mózes Edith

Bizalmatlansági indítványt akar benyújtani a kormány ellen a Szociáldemokrata Párt (PSD) a miniszterelnök elhallgatott büntetett előélete miatt. Ezt a hét végén közleményben jelentette be a párt főtitkára,
majd vasárnap egy tévéműsorban a formáció elnöke is megerősítette.
A PSD főtitkára szerint az, hogy Florin Cîţu iktatta jelöltségét a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségére, egyenértékű azzal,
hogy Iohannis elnök „feltétel nélkül támogat egy büntetőügyes személyt”. Így szerinte Románia lesz az első olyan ország a világon,
amelynek demokratikus kormányát és egyik történelmi pártját „börtönviselt politikus” vezeti.
A politikus kijelentette: a hazugság lett a jelenlegi kormány emblémája, az emberek elvesztették bizalmukat „a Pinocchio vezette” kormányban, a polgárok kétharmada érzi, hogy rossz irányba tart az
ország, és jogosan teszik fel a kérdést: kik érzik a zsebükön azt az elképesztő 13 százalékos gazdasági növekedést? Ezek miatt nyújtanak
be a szociáldemokraták bizalmatlansági indítványt, mielőtt a kormány
teljes egészében a „büntetőügyesek országává” változtatná Romániát.
Vasárnap este Marcel Ciolacu, a PSD elnöke megerősítette a főtitkár bejelentését, kiegészítve azzal, hogy az indítványt a kormány ellen
a kormánykoalíció két vezető pártjának kongresszusai után fogják benyújtani amiatt, hogy „becsapta az embereket” és „büntetőügyeseket”
juttatott politikai funkcióhoz. Azért várják meg a szeptemberi
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 32 perckor,
lenyugszik
20 óra 17 perckor.
Az év 236. napja,
hátravan 129 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma BERTALAN,
holnap LAJOS és PATRÍCIA
napja.
LAJOS: ófrancia eredetű, germán közvetítéssel hozzánk érkezett név, jelentése: hírnév +
háború.

Csomortáni-képek a Teleki Oktatási Központban

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. augusztus 23.

Változó idő

1 EUR

Hőmérséklet:
max.260C
min.140C

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9335

4,2079
1,4085
241,8255

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

25 év patinája
– Marton Erzsébet tárlata

25 év patinája című tárlatán mutatja be Marton Erzsébet
préselt virágokból készült legújabb alkotásait. A különleges
szépségű képeket felvonultató kiállítás augusztus 25-én,
szerdán délután 5 órakor nyílik a marosvásárhelyi Deus
Providebit Házban.

Kettős könyvbemutató

Kettős könyvbemutatót tart a Mentor Könyvek Kiadó a Vásárhelyi Forgatag keretén belül augusztus 27-én, pénteken
18 órától a Teleki Téka udvarán. Barabás László – Bálint
Zsigmond Összenéztünk, értettük egymást című néprajzkötetét és Román Elemér Egy kőszedő meséi című memoárját a kötetek szerkesztője, Káli Király István mutatja be.

Bánffy Miklósra emlékeznek

A Forgatag és az EMKE Maros megyei szervezete könyvbemutatóval és előadóesttel emlékezik Bánffy Miklósra augusztus 26-án, csütörtökön este 7 órától a Kultúrpalota
kistermében. Szász László Bánffy Miklós, az erdélyi szellem arisztokratája című tanulmánykötetét Filep Tamás
Gusztáv eszmetörténész, a budapesti Kisebbségkutató Intézet munkatársa mutatja be. Közreműködik Szöllősi Kata,
a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hegedű
szakos növendéke. Ezt követően Szétszórtan címmel
Bánffy Miklósné Váradi Aranka naplójából készült egyéni
estjét mutatja be Kilyén Ilka színművész. A rendezvényre
díjtalan a belépés, a szervezők arra kérik a résztvevőket,
hogy tartsák be a járványügyi intézkedéseket.

Táborzáró tárlat Mezőmadarason

Az augusztus 19-én kezdődött XX. Nemzetközi Mezőmadarasi Alkotótábor zárókiállítására 28-án, szombaton 13
órakor kerül sor a helyi Dr. Szekeres János Vendégház udvarán. A látogatók a táborban dolgozó 22 alkotó munkáiból
láthatnak válogatást. A rendezvény támogatói a Communitás Alapítvány, a Bethlen Gábor Alap, a Maros Megyei Tanács, a helyi református egyházközség, a Mezőmadarasi
Polgármesteri Hivatal, valamint több magánszemély és vállalkozás.

Két autó is áthajtott egy férfin

Vasárnap hajnalban két autó is áthajtott egy úttesten fekvő
férfin, Marosvécs közelében. Az illető életét vesztette. A
Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szerint az egyik sofőr
egy marosoroszfalui 39 éves férfi volt, aki Maroshévíz irányából Szászrégen felé tartott, a másik gépkocsit egy 42
éves Fehér megyei férfi vezette. Az áldozat testét a Marosvásárhelyi Törvényszéki Orvostani Intézetbe szállították,
hogy megállapítsák halálának pontos okát. A rendőrség
mindkét autóvezetőt alkoholtesztnek vetette alá, egyiküké
sem lett pozitív. Az ügyben eljárást indítottak gondatlanságból elkövetett emberölés miatt.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Jobbról: Biró Zsolt, dr. Farkas Balázs, Csomortáni Gál László, Nagy Miklós Kund

Augusztus 19-én, a Szent István-napi ünnep előestéjén tárlatnyitóval egybekapcsolt tisztelgő megemlékezés volt a szovátai Teleki Oktatási Központban. A vendégművész,
Csomortáni Gál László először mutatkozik be a város közönségének. Kiállítására nem csak
helybeliek voltak kíváncsiak,
Hargita megyei művészetkedvelők, hivatalosságok is eljöttek az
ünnepi eseményre.

A rendezvény műsorvezetői szerepét is magára vállaló Biró Zsolt, az oktatási központ nemrég kinevezett
vezetője elmondta: a járványellenes
megszorítások enyhítése nyomán, a létesítményben zajló beruházási munkálatok
mellett
a
kulturális
tevékenységüket is szeretnék újra fellendíteni, rendszeressé tenni a kiállítótevékenységet, ami korábban joggal

RENDEZVÉNYEK

MaKiTa tábor
Marosszentgyörgyön

volt népszerű a szovátaiak és az ide látogató turisták körében. A mostani tárlatnyitást erre a napra időzítették, hogy
méltóképpen köszönthessék a nemzeti
ünnepet.
Augusztus 20., a több mint ezeréves
magyar államalapítás és az új kenyér
hagyományos ünneplésének jelentőségét, a Kárpát-medencében és az egész
világon élő magyarok összetartozásának szimbólumát méltatva, dr. Farkas
Balázs, Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának első beosztott konzulja kiemelte a Szent István-i örökség
éltetésének, továbbvitelének fontosságát, hangsúlyozva az anyaország azon
törekvéseit, amelyekkel a határain túl
élő magyarság boldogulását, előmenetelét, önazonossága megőrzését segíti.
Csomortáni Gál László festőművész
alkotásai az itteni magyarok, székelyek, a történelem folyamán távolra
szakadt csángók identitást erősítő ha-

Augusztus 23-án, hétfőn 40 résztvevővel megkezdődött
a marosszentgyörgyi kis művészek tábora (MaKiTa) a
helyi római katolikus plébánia udvarán. Az egyhetes táborban művészeti foglalkozások (hangszeres oktatás,
énekkar, néptánc, kézművesség, rajz) zajlanak szakemberek segítségével, pénteken és szombaton pedig
kirándulás lesz Torboszlóra és Szovátára. A helyi nevezetességek meglátogatása mellett a táborban részt
vevő gyermekek a szovátai Petőfi-szobor mellett felállított szabadtéri színpadon énekkel, citerajátékkal, tánccal köszöntik a fürdőtelep lakóit és vendégeit. Vasárnap
délelőtt 10 órától táborzáró szentmisére kerül sor
a gyerekek közreműködésével (felolvasnak, ministrálnak, zenélnek, énekelnek). A tábor támogatói: Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal, Maros Megyei

gyományaiban, hitében gyökereznek,
különleges hangulatú és technikájú
képei a népélet, az archaikus imák és
ráolvasások, az egyházi énekek, népdalok, a népművészet ihletésére születnek. Erről Nagy Miklós Kund
művészeti író beszélt a megnyitón. A
festő és családja a természet közvetlen
közelségében, a tradíciókat maga is
megélve, Csíkcsomortánban telepedett
le, ott formálódik életműve, amelyből
itthon és külföldön, Amerikában és a
skandináv országokban is több helyen
mutatott be sikeres válogatást. Jelenleg is a Tokaj-vidéki Mádon láthatók a
fára, régi bútordarabokra álmodott
festményei. Vasárnap pedig a Bákó
megyei Kosteleken nyílt kiállítása. Ez
is jelzi, mekkora odaadással dolgozik
a Magyar Művészeti Akadémia alkotói
ösztöndíjasaként is ismert művész.
A műsor zenei közreműködője Bíró
Bálint volt. (nk)

Tanács, Communitas Alapítvány, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Pécsen vendégszerepel
az Ariel színház

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház augusztus 29-én, vasárnap a pécsi Bóbita Bábszínházban
vendégszerepel A varázstükör című mesejátékával. A
társulat a Szamárfül Fesztiválon lép a pécsi közönség
elé.

Kiállítás alkotótábori munkákból

A Maros-mezőségi Művésztelep négy alkotótáborának
anyagából nyílik képzőművészeti kiállítás augusztus 25én, szerdán 18 órától Marosvásárhelyen, a Bolyai téri
unitárius egyházközség Dersi János termében, a Vásárhelyi Forgatag egyik rendezvényeként. A kiállítást
Nagy Miklós Kund művészeti író és Czirjék Lajos, a művésztelep vezetője méltatja. Támogatók a Maros Megyei Tanács és a Bethlen Gábor Alap. A tárlat
szeptember 12-éig látogatható.
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A Krími Platform felszólalói támogatásukról biztosították
Ukrajnát a Krím hovatartozásának kérdésében

Az Európai Unió változatlanul nem ismeri el a Krím
Oroszország általi jogellenes annexióját – szögezte
le Charles Michel, az Európai Tanács elnöke hétfőn
Kijevben, a Krími Platform elnevezésű rendezvénysorozatot megnyitó csúcsértekezleten.

Az uniós tisztségviselő felszólalásában hangsúlyozta, hogy
a megszállt Krím ügye továbbra is a nemzetközi politika napirendjén marad, és felszólította Oroszországot, hogy szüntesse meg a Krím megszállását. „Oroszország továbbra is úgy
jár el, hogy valójában folytatja a megkezdett annektálást. Aggodalomra ad okot a térség militarizálása. Ellen kell állnunk
Oroszország azon kísérleteinek, hogy a Krímet erőszakkal magába integrálja” – hangoztatta Charles Michel.
Jennifer Granholm amerikai energiaügyi miniszter – akit az
Egyesült Államok elnöke bízott meg a részvétellel a konferencián – biztosított afelől, hogy országa fenntartja a büntetőintézkedéseket Oroszországgal szemben mindaddig, amíg tart
a Krím jogellenes annexiója és a fegyveres agresszió a Donyec-medencében. „A továbbiakban is támogatni fogjuk a
krími platformot, hogy állandóan emlékeztessünk arra: a Krím
Ukrajna része, és mindig az lesz. Oroszországot pedig felelősségre kell vonni az agressziójáért” – hangoztatta Granholm.
Joe Biden amerikai elnök nevében támogatást ígért Ukrajnának a reform- és euroatlanti törekvéseihez és egy jobb jövő kialakításához az országban, továbbá hangsúlyozta, hogy az
Egyesült Államok továbbra is diplomáciai erőfeszítéseket tesz
a kelet-ukrajnai konfliktus lezárására.
Andrzej Duda lengyel elnök úgyszintén a Krím militarizálására és azt ott zajló háborús propagandára hívta fel a figyelmet. „Bízom abban, hogy a ma meghozandó döntések
segítenek meggyőzni a nemzetközi közösséget: küzdeni kell
az annektálás következményei ellen” – jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy Lengyelország aktív résztvevője lesz a Krími
Platformnak.
Gitanas Nauseda litván elnök leszögezte, hogy az Oroszor-

szág elleni szankcióknak mindaddig fenn kell maradniuk,
amíg Ukrajna vissza nem állítja szuverenitását a Krím és minden megszállt területe fölött. Megerősítette, hogy Litvánia sohasem ismeri el a félsziget Oroszországhoz tartozását.
Kersti Kaljulaid észt államfő beszédében megjegyezte: az
Európai Unió országai érdemben dolgozhatnának azon, hogy
bevonják a kelet-európai partnereket az európai együttműködés különböző dimenzióiba. „Stratégiailag türelmesnek kell
maradnunk, hogy keleti partnereink valóra válthassák az európai uniós csatlakozásra irányuló ambícióikat” – emelte ki.
Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter szerint a Krím
fölötti ukrán fennhatóság visszaszerzésének a diplomácia az
egyetlen módja. „A jelenlegi körülmények között erre a problémára nincs egyszerű megoldás. Sajnos, a nemzetközi rendszer, beleértve az ENSZ mechanizmusát, nem jól lett erre
kialakítva” – jegyezte meg. Leszögezte, hogy Törökország továbbra is erőteljesen támogatja Ukrajna területi integritását, és
fellép az emberi jogoknak a Krímben zajló megsértése ellen.
„Szlovákia segíti Ukrajnát területi integritása helyreállításában, és támogatja az Oroszország elleni szankciókat, amíg
a Krím annektálása folytatódik” – szögezte le Eduard Heger
szlovák kormányfő.
A Krím önkényes orosz megszállásának el nem ismeréséről
biztosított országa nevében Peter Altmeier német gazdasági
miniszter is, kijelentve, hogy országa nem engedi „fehér
folttá” változtatni a félszigetet. Wendy Morton, Nagy-Britannia európai szomszédságpolitikáért felelős minisztere pedig
azt hangsúlyozta, hogy a Krím helyzetén csakis a nemzetközi
közösség közös erőfeszítéseivel lehet változtatni.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök záróbeszédében meghívta
Oroszországot, hogy csatlakozzon a Krími Platformhoz. „Ígérem, hogy a Krím megszállását elítélő (a csúcstalálkozót záró)
nyilatkozatban mindig szerepelni fog egy sor Oroszország
képviselőjének aláírására. Valószínűleg ez az aláírás a Krími
Platform utolsó, jaltai ülésén lesz” – tette hozzá. (MTI)

Szatmárnémetiben megáldották
a felújított római katolikus székesegyházat

Szatmárnémetiben Magyarország és Románia miniszterelnök-helyettese, valamint magyarországi és
romániai római katolikus és görögkatolikus érsekek
és püspökök jelenlétében áldották meg a felújított
római katolikus püspöki székesegyházat szombaton. A műemlék-felújítást az Európai Unió, valamint
a román és a magyar állam finanszírozta.

Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese a
hálaadó mise utáni köszöntőjében Szent István életpéldájára
hivatkozva azt mondta, hogy mindenki ott legyen ország- és
nemzetépítő, ahová az élet állította.
Azt is felidézte, hogy a király uralkodása végén Szűz Máriának ajánlotta a magyar koronát és az országot.
„Ezzel az immanens magyar történelemnek transzcendens
távlatokat adott. Arra hívott mindannyiunkat, hogy a népünk
történetét üdvtörténetté formáljuk. Azt kívánom magyaroknak,
románoknak, katolikusoknak, reformátusoknak, ortodoxoknak, hogy megértsük és kövessük Szent István példáját, és égi
közbenjárása segítsen bennünket az üdvösség útján” – fogalmazott Semjén Zsolt.
Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes úgy vélekedett,
hogy azok a társadalmak, amelyek lemondtak a szent időről a
profán idő javára, eltévedni látszanak a történelemben.
Szerinte ezek a társadalmak előbb-utóbb megtagadják a
múltat, eltörlik azt, és ezáltal fölszámolják egy közösség, egy
nép, egy nemzet láthatatlan, ám annál fontosabb szellemi gyökereit. Hozzátette: minden eddigi ilyen próbálkozás kudarcot
vallott, és minden hasonló
építmény,
amely nélkülözi a
szent teret és időt,
összeomlott.
„Ahol új templom
épül, ott, ahol a régi
templomot felújítják,
ott, ahol helye van az
újnak a régi mellett,
ott, ahol a holnapot a
tegnapi napra építik,
és ott, ahol a vékony
gyökerek, a hajszálerek életben maradnak,
ott
erős
közösség él, amely
képes megmaradni,
képes újat teremteni,
képes tervezni és
építkezni” – jelentette ki az RMDSZes politikus.
Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási,
és
közmunkálatokért felelős miniszter el-

mondta: az általa vezetett tárca Erdélyben és Partiumban 54
műemlék épület felújítását finanszírozza, amelyek közül 28
templom vagy székesegyház.
Ezekkel a felújításokkal „megerősítjük a gyökereinket, felmutatjuk értékeinket, ugyanakkor a jövő felé is fordulunk” –
tette hozzá.
Schönberger Jenő szatmári püspök prédikációjában arra
emlékeztetett, hogy minden keresztény közösségnek feladata
templomot építeni, nemcsak kőből, hanem lélekből is. Megjegyezte: ha a szatmári székesegyház szerényebb is, mint a
szomszédos egyházmegyék püspöki katedrálisai, sok ember
hitének, szeretetének, áldozatkészségének a tanúja.
A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye 1804-ben jött
létre, miután az Egri Egyházmegyét három részre osztották.
Az ezután épült püspöki székesegyházat 1837. augusztus 20án szentelték fel.
Amint azt a felújított székesegyházat megáldó szombati
misén ismertették: a püspökség az Európai Unió regionális
operatív programja keretében nyert 10,8 millió lejes támogatást az épület teljes felújítására, és ezt az összeget a román kormány 1,9 millió lejjel egészítette ki.
A püspökség önrésze 260 ezer lej volt. A beruházás során
előre nem látott többletköltségek fedezését a magyar kormány
vállalta, kétmillió lej értékben. A felújítás során a bádogtetőt
réztetőre cserélték, restaurálták a székesegyház kő- és fémelemeit, kicserélték a padlót, korszerűsítették a fűtésrendszert,
újrarendezték a templom udvarát. (MTI)

Fotó: MTI
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Viharokra és sok esőre
figyelmeztetnek
a meteorológusok

Légköri instabilitásra és nagy mennyiségű csapadékra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Az előrejelzések szerint az ország nagy
részében kedd hajnali 3 órától szerda 10 óráig a fokozott légköri instabilitás miatt záporokra, felhőszakadásra, viharos szélre, helyenként jégesőre is
számítani lehet, előbb nyugaton és északnyugaton,
majd a központi, az északkeleti, a délnyugati országrészben és a hegyekben is. A lehulló csapadék menynyisége
meghaladja
a
20-40
litert
négyzetméterenként. Északon, délen és keleten
szerdán és csütörtökön is hasonlóan alakul az időjárás. (Agerpres)

Közel félezer új fertőzött

A legutóbbi tájékoztatás óta 415 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 15
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán – közölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs (GCS).
Az új esetekkel 1 091 340-re nőtt a járvány eleje óta
diagnosztizált fertőzöttek száma, 1 052 055 személyt
közülük gyógyultnak nyilvánítottak. Az elmúlt 24 órában 13, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. Ezzel 34 425-re emelkedett a
koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek
száma Romániában. Jelenleg 1378 személyt kezelnek kórházban, 193 személy szorul közülük intenzív
terápiás ellátásra. (Agerpres)

Kivárnak a bizalmatlansági
indítvánnyal

A PNL és az USR-PLUS tisztújító kongresszusa után
nyújtja be a kormány elleni bizalmatlansági indítványát a Szociáldemokrata Párt (PSD) – jelentette be
vasárnap este az alakulat elnöke. Marcel Ciolacu azt
mondta, ezúttal a parlamenti ülésszak elejére időzítik
a Cîţu-kabinet megbuktatását célzó bizalmatlansági
indítvány benyújtását, de nem szeretnék, ha ez egybeesne a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szeptember
végi kongresszusát megelőző belső küzdelemmel,
így kezdeményezésükkel megvárják mind a PNL-,
mind az USR-PLUS-kongresszus lejártát. (Agerpres)

Hazatévedt a hegyekben
két napja keresett túrázó

Otthon van az a 36 éves túrázó, akit szombat estétől
keresnek a hegyimentők, miután az egységes segélyhívó számon bejelentette, hogy eltévedt a Bucsecs-hegységben. A férfit éjjel-nappal nagy erőkkel
keresték a hegyimentők. „Az eltűnt most szíveskedett
bekapcsolni a telefonját, és így tudtuk meg, hogy köszöni szépen, otthon van, jól van. Mi erre nem tudunk
mit mondani, az ilyen helyzetek meghaladják megértőképességünket” – áll a Salvamont hegyimentő szolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben. A 36
éves, bukaresti Daniel Zarioiut hegyimentőkből,
csendőrökből és katonai tűzoltókból álló csapatok keresték. A Salvamont a lakossághoz is felhívást intézett, hogy akik információkkal tudják segíteni a
keresést, vegyék fel a kapcsolatot a diszpécserszolgálattal. (Agerpres)

Ha másképp
nem megy…

(Folytatás az 1. oldalról)
kongresszusokat, hogy lássák a liberálisok belső háborújának kimenetelét.
A politikus biztos abban, hogy a miniszterelnök nem
fog magyarázattal szolgálni arról, hogy volt elítéltként
miként ülhet még mindig a kormányfői székben, egyben
bírálta az USR–PLUS társelnökét is, aki azt ígérte, magyarázatot kér koalíciós partnerétől a miniszterelnök
büntetett előéletéről, ami viszont nem történt meg. Az
emberek politikai érettséget várnak, nem óbégatást vagy
féligazságokat és éretlen kamaszokra jellemző magyarázatokat – fogalmazott a PSD elnöke.
Ez tehát a szocdemek terve. Ha másképp nem megy,
így próbálnak megszabadulni a jelenlegi kormánytól. A
törvény értelmében ahhoz, hogy átmenjen a bizalmatlansági indítvány, és megbukjon a kormány, 234 szavazatra van szükség, ami nem biztos, hogy összejön. A
PSD elnöke kizár egy esetleges közös PNL–PSD-kormányzást a következő választásokig, véleménye szerint
a jobbközép kormánykoalíció bukása esetén előre hozott választásokat kell szervezni.

4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ AKTUÁLIS _____________________________________________ 2021.augusztus24.,kedd

A totalitárius diktatúrák áldozatainak
európai emléknapja

Augusztus 23-án tartják a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapját, arra emlékezve, hogy 1939-ben ezen a
napon írták alá a Molotov–Ribbentrop-paktumot. Az MTVA Sajtóarchívumának összeállítása:

A sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország közvetlenül a második világháború kitörése előtt kötött az egész
világot megdöbbentő megnemtámadási
szerződést. A szovjet vezető, Joszif Sztálin azután döntött a kommunista mozgalmat is erkölcsi válságba sodró
megállapodás mellett, hogy kudarcot
vallottak a nyugati hatalmakkal a kölcsönös biztonsági garanciákról folytatott
tárgyalásai, miközben a tábornoki karban végzett tisztogatás miatt meggyengült Vörös Hadsereg a Távol-Keleten
harcban állt Japánnal. A kiegyezés a
Lengyelország, majd Nyugat-Európa lerohanását már eldöntő német Führernek,
Adolf Hitlernek is kapóra jött, aki így
akadálytalanul vihette végbe az agreszsziót.
Az 1939. augusztus 23-án Moszkvában Vjacseszlav Molotov szovjet külügyi népbiztos és Joachim von
Ribbentrop német külügyminiszter által
Sztálin jelenlétében aláírt dokumentum
azonnal életbe is lépett. A hét cikkből
álló, tíz évre kötött egyezményben a
felek kötelezték magukat, hogy tartózkodnak „az egymás ellen irányuló minden erőszakos ténykedéstől, minden
támadó cselekménytől és minden támadástól, akár külön, akár más hatalmakkal
együtt”. A szerződésnek titkos záradéka
is volt, amely német és szovjet érdekszférákra osztotta fel Kelet-Európát, a
háború kitörése után ennek alapján zajlott le a területi osztozkodás. A titkos kiegészítő jegyzőkönyv meglétét –
amelynek szövegét Nyugaton már 1946ban közzétették – a Szovjetunió egészen
a gorbacsovi peresztrojkáig tagadta.
Mindez csak elodázta az összecsapást: Hitler, miután már nem fenyegette
a kétfrontos harc veszélye, 1941. június
22-én hadüzenet nélkül megtámadta a
Szovjetuniót, a Molotov–Ribbentroppaktum hatályát vesztette.
A náci Harmadik Birodalom 1945ben megsemmisült, de a szovjet érdekszférába került kelet- és közép-európai
országokban kommunista diktatúrák
épültek ki, amelyek különböző formában, az elnyomás eltérő módozataival
egészen az 1990-es évek elején bekövetkezett rendszerváltásig fennálltak.
2008 júniusában az Európa lelkiismerete és a kommunizmus címmel Prágában
megrendezett
nemzetközi
konferencián Václav Havel volt cseh államfő így fogalmazott: Európa rendkívüli felelősséget visel a nácizmusért és

Telekelési mizéria

a kommunizmusért, azért a két totalitárius rendszerért, amely ezen a földrészen
jött létre. A tanácskozás résztvevői, majd
szeptemberben az Európai Parlament
(EP) magyar, észt, brit, német és lett
képviselői azt javasolták, hogy augusztus 23-át, a Molotov–Ribbentrop-paktum aláírásának napját nyilvánítsák a
totalitárius rendszerek áldozatainak emléknapjává.
Az EP 2009 áprilisában fogadott el
erről állásfoglalást. Az Európai Unió
igazságügyi miniszterei 2011. június 10én, a magyar EU-elnökség alatti utolsó
ülésükön lengyel, magyar és litván kezdeményezésre közös állásfoglalásban
emlékeztek meg a totalitárius rendszerek
által elkövetett bűncselekmények áldozatairól. A dokumentum emlékeztetett a
totalitárius rezsimek áldozatainak emléknapjára, és felkérte a tagállamokat:
vizsgálják meg, hogy saját országuk történelmének és sajátosságainak fényében
milyen módon történjen a megemlékezés.
Az emléknapot először 2011-ben tartották meg. A soros EU-elnök Lengyelország fővárosában, Varsóban egy uniós
kormányzati szintű konferencián abban
egyeztek meg, hogy több országot átfogó hálózatot állítanak fel a totalitárius
rendszerek kutatására. A platform októberi, prágai alakuló ülésén született megállapodást 13 ország 19 intézete írta alá,
Magyarországot a Terror Háza Múzeum
képviseli az együttműködésben. 2012ben az európai emlékezetintézetek vezetői Budapesten írtak alá közös
nyilatkozatot egy európai múzeum létrehozásáról, melynek feladata a kommunista, a nemzetiszocialista és egyéb
totalitárius rendszerek működésének és
bűneinek bemutatása.
2018 júniusában Orbán Viktor miniszterelnök avatta fel Óbudán a szovjet
megszállás (a kommunista diktatúra) áldozatainak emlékművét. 2019-ben az
emléknapon több európai közszolgálati
televízió mutatta be a varsói székhelyű
Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata (ENSR) kezdeményezésére készült,
az európai totalitárius rendszerek nevében elkövetett erőszak és üldöztetés elszenvedőinek
sorsát
felidéző
rövidfilmeket, ezek egyike az 1956-os
magyar forradalom legfiatalabb áldozata, Mansfeld Péter emlékét idézte.
Az Európai Parlamentben 2018 áprilisában mutatták be a totalitárius diktatúrák áldozatainak a hagyományokkal
szakító emlékműtervét, amely az európai intézményeknek otthont adó
brüsszeli kerület egyik terén készül el.
Az emlékhelyet a tér kövezetén alakítják ki, kockáiba vésve a diktatúrák fogvatartottjainak, áldozatainak kézírásos
leveleit.

Közigazgatási patthelyzet

Romániában – kevés kivétellel – a törvényhozók által elfogadott
jogszabályok,
rendelkezések valahogy nem
tükrözik a valós helyzetet, így
aztán alkalmazásukkor elég
sok fejtörést okoznak azoknak, akiknek ez a feladatuk.
Egy – a rendszerváltás óta
tartó – máig megoldatlan ügy
a földterületek telekelése.
Többször írtunk már arról,
hogy a mezőgazdasági területek, magán- és/vagy állami,
közintézményi telkek jogviszonyának rendezése milyen
kusza útvesztőkbe torkoll.
Egy újabb eset került a figyelmünkbe.

Nemrég a prefektúra összehívta
Teke, Nagyernye, Gernyeszeg és
Petele polgármesteri hivatalainak
képviselőit, és felkérte őket arra,
hogy sürgessék meg a DN15 és a
DN15A országutak mentén kisajátítandó területek telekelését. Az út
felújítási munkálatait 2015-ben befejezték, de a kisajátítási folyamatot
nem zárták le. A megbeszélésen
jelen voltak még a Maros Megyei
Kataszteri Hivatal, az útépítő Strabag AG cég képviselői, akik nevében a román állam átveszi a szóban
forgó területeket. Ennyi áll nagyjából az értesítésben. Bővebben és
közérthetőbben arról van szó, hogy
az említett, Marosvásárhely és
Szászrégen közötti országút felújí-

Iohannis: a fasizmus és kommunizmus
torzítatlan megismerése fontos lecke
a jövő számára

A feledés vagy a történelemhamisítás a
múlt hibáinak megismétléséhez vezethet, ezért a fasizmus és a kommunizmus torzítatlan megismerése fontos
lecke a jövő, a felnövekvő nemzedékek
számára – hangoztatta az államfő hétfőn, a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából
közzétett nyilatkozatában.

Az elnöki hivatal honlapján megjelent üzenetében Klaus Iohannis úgy értékelte: a KeletKözép-Európát
felszabdaló,
befolyási
övezetekre osztó, 1939. augusztus 23-án aláírt
Molotov–Ribbentrop-paktum volt Európa tragédiájának nyitánya, amely végzetes visszaélésekhez vezetett, és utat nyitott a katasztrofális
következményekkel járó második világháború
előtt. A fasizmus és kommunizmus is tömeges
deportálásokat, gyilkosságokat, éhínséget, kínzást, jogsértést és népbutítást hozott, nemzedékeket csonkított meg, a véráldozattal kivívott
jogállamot, demokráciát, békét és stabilitást
pedig éberen kell őrizni, mert csakis úgy lehet
továbbörökíteni, ha a következő nemzedékekben is tudatosítják ezek értékét.
Iohannis szerint a világjárvány nemcsak példátlan egészségügyi válságot okozott, hanem
Európa egységét és szolidaritását is próbára
teszi, a helyzettel ugyanis populista vezetők és
véleményvezérek próbálnak visszaélni. Úgy vélekedett: a radikális eszmék és a hóhérok dicsőítése, a történelmi tények eltorzítása világszerte

veszélyezteti a demokratikus társadalmakat, és
sérülékennyé teszi eddigi eredményeiket.
„Románia európai fejlődésének garantálásáért ezért elengedhetetlen minden antidemokratikus kisiklás gyors és határozott elutasítása” –
szögezte le a román államfő.
Románia 2011-ben iktatta törvénybe azt a
2008-as Prágai Nyilatkozat által szorgalmazott
kezdeményezést, hogy a Molotov–Ribbentroppaktum aláírásának napját nyilvánítsák a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai
emléknapjává. A német és szovjet külügyminiszter által 1939. augusztus 23-án aláírt megállapodás készítette elő egyebek mellett a balti
államok, illetve a Romániához tartozó Besszarábia szovjet bekebelezését.
Klaus Iohannis, akit 2014-ben választottak
államfővé, a fasizmus és kommunizmus áldozatait felidéző évfordulós üzeneteivel újraértelmezte országa számára augusztus 23-a
történelmi jelentőségét. A kommunizmus idején ugyanis augusztus 23. volt Románia nemzeti ünnepe, amelyet az akkori hatalom az
„1944-es nemzeti antifasiszta és antiimperialista fegyveres felkelés” napjaként ünnepelt. A
kommunisták ezzel a második világháborús
román kiugrás napját sajátították ki: 1944. augusztus 23-án, amikor a szovjet hadsereg már
Bukaresthez közeledett, Románia a tengelyhatalmak oldaláról a szövetséges hatalmak oldalára állt át az akkor alig 23 éves Mihály király
vezetésével. (MTI)

Újabb pályázatokat ír ki
a Communitas Alapítvány

Az utazástámogatás szaktestületnél augusztus
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség újabb pályázatokat hirdet, a pályá- 23-tól kezdődően, míg a művelődés- és ifjúsági
zatok lebonyolításával a Communitas szaktestületeknél augusztus 25-től lehet páAlapítványt bízta meg.
lyázni.

A tavaszi pályázati kiírásokon a Communitas
Alapítvány kilenc szaktestületéhez közel 2000
pályázat érkezett be, amelyekből 1332 pályázat
(a beérkezettek 67%-a) részesült pozitív elbírálásban. A legtöbb pályázatot kulturális közösségépítő, valamint ifjúsági programokra küldték
be.
Idén ősszel az alapítvány újabb pályázatokat
hirdet három szaktestületnél: a művelődésnél, az
ifjúságinál és az utazástámogatásnál.
A kiírásokon művelődési és ifjúsági programokra, rendezvényekre, közösségépítő tevékenységekre, valamint oktatók, kutatók számára
tudományos tanácskozásokon való részvételre
lehet pályázni.

tását hosszú évek után végre sikerült 2015-ben befejezni. Az időközben módosult útügyi törvény
kimondja, hogy az úttest közepétől
(a felezővonaltól) számítva mind
jobb, illetve bal irányban 12-12
méter az államé kell hogy legyen,
hiszen ez az úthoz tartozó közhasznú terület. A prefektúra szóvivője elmondta, a főispáni hivatal
tulajdonképpen csak közvetített az
ügyben, hiszen nincs beleszólási
joga, az ügyet a polgármesteri hivataloknak kell rendezniük úgy, hogy
előbb telekeltetik a község területeit
(elkészítik az ún. parcelláris felosztást). A jogszabály hatáskörébe tartozó magántelkeket átveszik, majd
a közigazgatási egységen áthaladó

Az utazástámogatás szaktestülethez beküldött
pályázatok határideje 2021. szeptember 6.
Az őszi kiírásokon csak online lehet pályázni
a www.communitas.ro oldalon elérhető pályázati felületen.
A tevékenységek és kiutazások tervezésekor,
valamint azok megvalósulásakor vegyék figyelembe a hatályban lévő járványügyi szabályozásokat.
A pályázati kiírásokkal kapcsolatban további
információk igényelhetőek a 0264 594 570-es,
0723-250 324-es, 0736-444 437-es telefonszámokon, valamint a communitas@rmdsz.ro
e-mail-címen. (közlemény)

– már az önkormányzat tulajdonában levő – területet kormányhatározattal kisajátítják, magyarul állami
területté nyilvánítják.
Ez így elméletileg nem nagy ügy,
azonban a gyakorlat – amint említettük – messze áll a törvény által
megkövetelt helyzettől. Jánosi
Ferenc, az egyik érintett község,
Nagyernye polgármestere kérdésünkre elmondta: településük kapott ugyan állami támogatást a
községi terület felmérésére, telekhelyzetének rendezésére, de az
állam olyan keveset fizet, hogy
három éve nem jelentkezett olyan
kataszteri szakértő, aki felvállalta
volna a munkát. A másik ügy, hogy
az út közhasznú területe olyan magánkézben levő telkeket is érint,
amelyeknek tulajdonjoga nincs rendezve. Eladódtak, zálogba kerültek,
más területek tulajdonosai külföldön élnek, így nemhogy az önkor-

mányzat számára sem tisztázódtak
a tulajdonjogi helyzetek, hanem a
használók, az örökösök között sincs
egyetértés. Így valójában hiába szólították fel az önkormányzatokat,
mert ezzel az ügy nem oldódik meg.
A polgármester azt is megjegyezte,
hogy a telekviszonyokat tekintve a
12 méter sok, hiszen sok esetben
majdhogynem az aszfaltig húzódnak a valamikor magántulajdonban
levő, de több mint ötven éve kisajátított telkek. Ezt figyelembe kellett
volna venni a jogalkotónak. Végül
hozzátette: előbb-utóbb ez is megoldódik, mint sok más Romániában.
Vannak ennél sokkal fontosabb
ügyek, amelyekben azért nincs előrehaladás, mert az előbb említettekhez hasonlóan a törvény által
megszabott feltételek merőben eltérnek a valóságtól, és így közigazgatási patthelyzet alakul ki.
(vajda)
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Új és visszatérő színészek, rendezők, új bemutatók

A 77. évadát nyitotta meg múlt
hét péntekén a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata. Az augusztus 20-án
megtartott társulati gyűlésen Gáspárik Attila vezérigazgató, valamint Keresztes Attila művészeti
igazgató ismertette az új évad terveit. Keresztes Attila elmondta:
ha idén nem akadályozza meg a
társulat művészi munkáját a világjárvány, az évad műsorában közel
15 új színházi projekt kerül műsorra, amelyek közül néhány a tavalyi évadban elkezdett munka
folytatása. Egyúttal bemutatta a
társulat legújabb tagjait is: az idei
évadtól Fehér Balázs Benő, Rózsa
László és Tamás Csanád színészek segítik alkotómunkájukkal a

Elkezdődött a Tompa Miklós Társulat 77. évada

színház tevékenységeit, valamint
Nagy István, aki hosszú évek után
újra visszatért a Tompa Miklós
Társulathoz. Gáspárik Attila hozzátette: a színház vezetősége továbbra is arra törekszik, hogy a
színház infrastruktúráját mihamarabb megújíthassa, ezáltal is segítve az intézmény alkotói
munkáját.
Amint azt a társulati közlemény tudatja, az új évad repertoártervezetében négy nagytermi,
három kistermi, valamint egy
nagytermi stúdiótérre szabott bemutató kap helyet. A produkciók
rendezői Albu István, Fehér Balázs Benő, Zsótér Sándor, Sebestyén Aba, valamint Keresztes
Attila lesznek.

Fotó: Bereczky Sándor

Csütörtökön újra nyit a Borudvar

Ismét kitárja kapuját a Borudvar, változatos borkínálattal, esti koncertekkel fogadja
a marosvásárhelyieket. A Studium–Prospero Alapítvány és
partnerei, az Erdélyi Hagyományok Háza és Világló Egyesület
által
szervezett
esemény augusztus 26-29. között, naponta 17 órától várja
vendégeit a Forradalom utca 8.
szám alatti udvarban.

A korábbi évekhez hasonlóan,
ezúttal is a hazai és magyarországi
boroké lesz a főszerep, közel százféle bor közül válogathatnak a borkedvelők. Nyolc házikónál lehet
minőségi palackozott bort fogyasztani, vagy elvitelre vásárolni, valamint hagyományos ízű felvágottak
és kézműves sajtkülönlegességekkel várják az odalátogatókat. A borokat kizárólag a Borudvar
gravírozott üvegpoharaiban lehet
fogyasztani, amelyek a bejáratnál
10 lej ellenében megvásárolhatók.
Esténként, 20 órai kezdettel
koncertek szórakoztatják a közönséget, csütörtökön délután pedig
népi hangszerekkel ismerkedhetnek
az érdeklődők:
Csütörtök
17:00-18:00 Hangszermesék –
népzene- és népdalhallgatás, ismerke-

dés a népi hangszerekkel, az Üver zenekarral és Kásler Magdi énekessel
20:00 Jókedvvel – a Kedves zenekar koncertje
Péntek
20:00 Üver-túra – kalandozás a
népzene világában
Az Üver zenekar és Kásler
Magdi énekes koncertje
21:30 Bobfolk (Fehér Csaba)

Fotó: archív

Szombat
20:00 BorFolk koncert
Vasárnap
20:00 Ez mámor / Petőfi a népzenében – az Ötödik Évszak zenekar
koncertje, népzenei hangszereléssel
játszott akusztikus városi zene.
A Borudvarba való belépés ingyenes, viszont a járványhelyzetre
való tekintettel a rendezvényen
azok vehetnek részt, akik 10 napnál

5

Tovább bővül az elmúlt évadban elindított, nagy sikernek örvendő
előadás-sorozat:
a
legkisebbeket megszólító, Csodaházikó című gyerekműsor 10 további tematikus produkcióval
várja játékos kedvű közönségét. A
fiatal gimnazistákat megszólító
színházpedagógiai foglalkozást is
folytatják – a tantermi előadások
októbertől kezdődően végigkísérik
a teljes iskolai évet. Továbbra is
fontos szerepet töltenek be a társulat életében a kísérő rendezvények;
ezek között több, a jeles napokat
megünneplő kulturális rendezvény
is található, a magyar dráma napját
például a Katona József Bánk bánjából kiinduló, egyedi foglalkozással ünnepli a színház. A talált
tereket felhasználó projekt a líceumi diákokat célozza meg, a foglalkozás során a társulat színészei
vitaindító beszélgetésre hívják a

drámairodalmi ismereteiket bővíteni kívánó diákokat.
Az idei évad kiemelkedő eseményeként március 10-e és 15-e
között újra megrendezik a Tompa
Miklós Társulat SHOWKEYS
című miniévadát, amelynek fókuszában ezúttal a társulat elmúlt tíz
éve áll.
A Tompa Miklós Társulat repertoárját érintő további részletek
hamarosan
megjelennek
a
színház honlapján (https://nemzetiszinhaz.ro/), illetve Facebookoldalán (https://www.facebook.
com/tompamiklos/). A színházban
működő jegypénztár nyitvatartása
a következő: hétfőtől péntekig 9 és
19 óra között, illetve előadások
előtt egy órával (telefonszám:
0365-806.865). Online a biletmaster.ro honlapon lehet jegyet vásárolni.
(Knb.)

régebbi oltási igazolással rendelkeznek, 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt, 24 óránál nem
régebbi, negatív eredményű gyors
antigénvizsgálat eredményével rendelkeznek, illetve akik legkevesebb
15 és legtöbb 180 napja igazoltan
átestek a SARS-CoV-2-fertőzésen.
Belépni karkötő kiváltásával
lehet a rendezvény ideje alatt, a
helyszínen, valamely védettségi
igazolás felmutatásával. Az oltási
igazolással rendelkezők a karkötő-

ket már a rendezvény előtt, augusztus 24-25-én, 12 és 19 óra között is
átvehetik a Forradalom utca 8. szám
alatti udvarban.
A rendezvény ideje alatt, naponta
18 és 20 óra között a Borudvar bejáratánál lehetőség lesz gyors antigénvizsgálat elvégzésére, amelynek
ára 70 lej.
A Borudvar főtámogatói: Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt., Clini-lab.
(közlemény)
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Fellendülhet a művelődési élet

Szerkeszti:VajdaGyörgy

(Folytatás az 1. oldalról)
A polgármester szerint a megújult művelődési létesítmény fellendíti a község kulturális életét. A
Sóváradi Közművelődési Egyesület
veszi majd gondjába az épületet. A
civil szervezet működteti majd az itt
létesítendő könyvtárat is, ugyanakkor újjászerveznék a helyi néptánccsoport is. Egy korábbi
pályázatnak köszönhetően sikerült
tizenöt – felnőtteknek való – népviseleti ruhát készíttetni. Eddig tíz
gyerekruha volt, így arra számítanak, hogy újra kedvet kapnak a fiatalok a néptánchoz. A néptánccsoport mellett működik egy énekkar is. Az együttes jelenleg a tájház
udvarán próbál, de tágas próbaterem várja az új kultúrotthonban. Az
elöljáró azt is elmondta, hogy a sóváradiak türelmetlenül várták a művelődési ház átadását, ugyanis a
pandémia miatt sokan elhalasztották
az esküvőjüket, de azért is késlekedtek, mert valójában nem volt, ahol
a községben lagzit tartani, így a fiatalok örülnek majd a legjobban, ha
megnyílik a kultúrház.

Tágas lesz a nézőtér és a színpad

Nemcsak az épület, hanem az
előtte levő tér is megújul. Itt lesz a
községközpont, ugyanis áthelyezték az első és a második világháborús hősök emlékoszlopát, a székely
kapuk mellé pedig turisztikai
információs tábla is kerül majd,
hiszen arra számítanak, hogy az
idegenforgalom is fellendül. Az
épület előtt ugyanis nem lehet el-

Fotó: Vajda György

robogni, ugyanis a főút olyan kanyarjában található, ahol lassítani
kell, így a reklámlehetőség adott.
Az emlékoszlopok alig egy hónapja kerültek új talapzatra. Mind
a teret, mind a művelődési otthont
szeptember 19-én szeretnék felavatni a helyiek és meghívottak
társaságában – tájékoztatott a polgármester.

Turisztikai célpont lehet
a tájház és a sóház

Sóvárad gazdasági fejlődésének egyik záloga az idegenforgalom fejlődése lehet.
Ehhez turisztikai célpontok,
szálláslehetőségek és nem
utolsósorban
programok
kellenek. Vonzerejét növeli
Szováta közelsége is. Aki
tehát elmegy a fürdővárosba, és esetleg a főidény
tumultusától távolabb, csendesebb helyen pihenne, választhatja Sóváradot is.

– Tisztában vagyunk azzal,
hogy a turizmus is lehet egy alternatív fejlődési lehetőségünk –
mondja a polgármester, és hozzáteszi: ehhez össze kell fogni, többen kellene azon gondolkodjanak,
hogy panziót, vendégszobákat
nyissanak, és biztosítsák a minőségi vendégfogadáshoz szükséges
kényelmet. Az önkormányzatnak
több elgondolása is volt, amit szeretne kivitelezni. A tájház udvarán
rendszeres kézműves foglalkozásokat szeretnének szervezni. A
pandémia előtt már táboroztattak
testvértelepülésekről, a magyarországi Sátoraljaújhelyről, Kőröshegyről és a vajdasági Óbecséről
érkező vendégeket, fiatalokat. Van
négy-öt személy, aki bármikor elérhető, és előjegyzés alapján be-

mutatja a tájházat, ismerteti a község múltját, néphagyományait.
Már 2016-ban pályáztak arra,
hogy a Mária Terézia korában épített egykori sóházat felújítsák, és
múzeumként működtessék, itt van
még egy 12 árnyi terület, illetve
egy csűr is, amelyben – ha rendbe
teszik –, lehetne fogadni vendégeket, illetve művelődési programok
szervezhetők benne. Az utóbbira
vonatkozó terveiket elküldték az
Országos Beruházási Társasághoz
(CNI), de nem kaptak választ.
Azonban egy Szatymaz melletti
településről mintázva az ötletet –
ahol újjáépítettek egy Árpád-kori
települést – a polgármester azt
szeretné, hogy az egykori római
castrum helyén (sz.m.: a település gyakorlatilag a castrum egy
részére épült) visszaállítanának
eredeti formájukban egykori
római katonai barakkokat, ahol
szintén múltidőző turisztikai
programokat lehetne majd szervezni. Egyelőre az elképzelést
tökéletesítik, arra számítva, hogy
amennyiben az országos vidékfejlesztési alap (PNDR) jövő
évben meghirdeti a pályázati lehetőséget, akkor alternatív gazdasági lehetőségként jelentkeznek a kiírásra.

Nincs földgáz, de lesz!

Annak ellenére, hogy Sóvárad területén áthalad a
Marosvásárhely irányából Szováta felé tartó fővezeték,
a községben nincs bevezetve a földgáz. Két pályázatot
állított össze a polgármesteri hivatal a rendszer kiépítésére, a legutóbbiról azért csúsztak le, mert a környezetvédelmi ügynökség a pályázati határidő után adta
meg az engedélyt a munkálatokra. A jóváhagyásra csupán három hónapot kellett várni... Az utóbbihoz csatlakozott Nyárádmagyarós és Bere is, ugyanis a
gázbevezetés egyik feltétele, hogy biztosítsák a több
mint ezer magánfogyasztót.

Jelenleg minden ehhez szükséges engedély megvan,
és a vidékfejlesztési alap új kiírásakor jelentkeznek
majd a projekttel. Ehhez egy földgáznyomás-csökkentő állomást is kell építeni – már megvan a megfelelő terület –, így remélhetőleg minden akadály elhárul.
Sóváradon várhatóan több mint 300-an csatlakoznak a
vezetékre, remélik, hogy a többi településsel együtt teljesítik a szükséges minimális fogyasztói létszámot. A
tervek szerint föld alatti vezetékekkel juttatják el a kapukig a gázt, majd onnan a családoknak kell rácsatlakozniuk a hálózatra.

Korszerű iskolák, csökkenő szaporulat

A sóváradi általános iskola
épületének – többek között
építészeti stílusa miatt – műemlék jellege van. Emiatt és a
gyereklétszám miatt is szükségessé vált a felújítása, bővítése.
A
polgármesteri
hivatal nemrég sikeresen pályázott az ún. Norvég Alap pályázati kiírására, és 119.000
lejes támogatást nyert el,
ebből elkészülhet az iskola
felújítási terve.

A diákok eddig az egyház tulajdonában álló – az iskola mellett
levő – egykori kántori lakást használták, ezért is bővíteni kell a jelenlegi
épületet.
Az
egyház
visszakapta az ingatlant, így át kell
adni tulajdonosának. Az elképzelés
szerint a felújított épületben 9 osztályterem, sportterem, a tetőtér alatt
pedig irodák, raktárak kapnának
helyet, és a folyosót beüvegeznék.
Természetesen az épület különlegességét adó torony megmarad,
megszépül. A Norvég Alap pályázati feltétele volt, hogy amennyiben három év alatt nem tudják
valamilyen uniós kiírásra benyújtani a tervet, akkor a támogatás öszszegét vissza kell fizetni. Ezért
nagyon fontos, hogy meglegyen
minden feltétel arra, hogy sikeresen
jelentkezzenek valamelyik pályázaton. Ennek egyik akadálya azonban

a terület hiánya, ugyanis az EU-s
normák szerint megvan, hogy a
gyereklétszám függvényében mekkora udvart, kültéri területet kell
biztosítani az oktatási intézvényeknek. Sajnos ezt egyelőre nem tudják teljesíteni, így az önkormányzat
felvásárolná a szomszédban levő
telkeket, hogy a kiírásig teljesítse
ezt a kérést is. Az új tanévnyitóra
– a lehetőségek szerint – előkészí-

Tágasabb lesz az általános iskola épülete

tették a tantermeket, azonban a
gyerekek egy része még egy tanévet biztos délután is jár iskolába,
ugyanis amiatt, hogy az óvodát is
felújítják, az óvodások egy része
még az iskola épületében kezdi az
oktatást. Az építkezés a versenytárgyalás feltételei miatt elhúzódott,
ugyanakkor az idén megdrágultak
az építőanyagok, ezért ismét leálltak a munkálatok, mert a pályáztató

Készül a hagyományos tészta a tájház udvarán

újra kell számolja a pályázat értékét, és ettől függ az, hogy mennyit
fizetnek majd a kivitelezőnek. A
nálunk tapasztalható körülmények
miatt így egy évig biztos még dolgoznak majd az építők. A regionális
operatív program keretében megvalósítandó beruházással korszerű oktatási intézmény lesz az egykori
óvoda. Az 1,3 millió lejes beruházás átadási határideje jövő év márciusa, azonban az említett okok
miatt ez elhúzódhat, így a polgár-

Fotó: Nagy Tibor

mester arra kérte a szülőket, hogy
legyenek türelmesek, mert „megéri
várni az új épületre”.
Míg az iskolai utánpótlással
nincs gond – ugyanis jelenleg
várhatóan mintegy 160 I-VIII.
osztályos és 70 óvodás kezdi el
tanulmányait az új tanévben –,
nincs elég bölcsődei korú gyermek, hogy egy bölcsőde építését
igényelje a fejlesztésügyi minisztériumtól az önkormányzat. A pályázati kiírás szerint 40 gyereket
kell biztosítani, és ez a létszám
előreláthatólag nem gyűl ki.
Ezenkívül mintegy 22 ár területet
kell biztosítani az oktatási intézménynek, az önkormányzat azonban ezzel is hadilábon áll,
ugyanis kevés saját területtel rendelkezik.
A lemorzsolódás okát a szaporulat csökkenése mellett abban látja a
polgármester, hogy nagyon sokan a
közeli Szovátára íratják be a gyerekeket, akik majd ott és Marosvásárhelyen folytatják középiskolai
tanulmányaikat. Az önkormányzat
nem adja fel. „Azon vagyunk,
hogy vásároljuk fel a környező területeket, hogy amikor oda
jutunk, feleljünk meg az uniós követelményeknek” – mondta a polgármester, majd mosolyogva
hozzátette: ennél többet ez ügyben
nem tehetnek... Hiába lesz meg az
előtanulmány, ha nincs megfelelő
szaporulat.
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Felvételi az orvosin

Voltak különbségek, de zömében maradt a tavalyi felállás

A marosvásárhelyi George
Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem – régi és
ismertebb nevén Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) –
soha nem arról volt híres,
hogy könnyű oda bejutni.
Minden évben elmondható,
hogy sokszoros a túljelentkezés mind magyar, mind pedig
román részen, és a verseny is
szoros. Nem egy esetben csak
a tizedek döntenek. Ez pedig
idén sem volt másképp, habár
bizonyos tekintetben az eredmények hasonlóak voltak a
tavalyiakhoz.

Nagy-Bodó Szilárd

A felvételi és az eredmények
kapcsán Varga Lászlót, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség elnökét kérdeztük.
– Hogyan zajlott le a felvételi, és
milyen eredmények születtek?
– Kezdeném elsősorban a felvételi menetével. Eddig az egészségügyis kis szakok többségére is volt
írásbeli felvételi vagy legalább
dossziévizsga. Ezekre szintén július
végén került sor. Az idei tanév közepén ellenben a vezetőtanács határozata értelmében beiktatták az
előfelvételiket. Ez azt jelentette,
hogy április 15-e és május 31-e között azok a diákok, akik valamelyik
kis szakra – minden szak a
MOGYTTE keretén belül, ami nem
általános orvosi, nem fogorvosi,
nem gyógyszerészeti és nem katonaorvosi – jelentkeztek, kaptak egy
online felhasználói fiókot, és fel
kellett töltsék a szükséges dokumentumaikat és a kifizetésről szóló
bizonylatot. Többek között fel kellett tölteni a 9-10. osztály médiáját
is abból a tantárgyból, amelyből felvételizni akartak, például az általános orvosi asszisztensire és a
fogtechnikára kellett a biológiaátlag. A főtantárgy médiája és a
három év, a 9-11. osztály átlaga
alapján rangsorolták a jelentkezőket. Miután ez megtörtént, nyilvánosságra hozták a beiskolázási
számokat, és a kis szakok esetében
ezeket ki is osztották az elért eredmények alapján. Arról volt szó,

Varga László, az MMDSZ elnöke

hogy a helyek csak egy részét fogják odaítélni az előfelvételi után, de
végül az összes helyet kiosztották,
mert nagyon sokan jelentkeztek.
Tehát azok, akik sikeresen előfelvételiztek, már bent is voltak, mindössze annyi volt a feladatuk, hogy
átmenjenek az érettségin, és leadják
a diplomát, az érettségi átlag már
nem is számított. A nagy szakok
esetében voltak felvételi felkészítők
is. Volt külön kémia orvosira vagy
fogorvosira készülőknek románul
és magyarul egyaránt, volt külön
kémiafelkészítő azok számára, akik
gyógyszerészetire készültek, valamint külön biológia orvosira vagy
fogorvosira készülőknek, szintén
két nyelven. A felkészítők elkezdődtek február vége körül, ez idő
alatt átvették a felvételihez szükséges teljes anyagot. Minden alkalomnak
megvolt
az
előre
meghatározott témája. Továbbá
minden óra végén volt egy teszt,
hogy a diákok felmérhessék a tudásukat. Az MMDSZ július 9-én
szervezte az utolsó nagy, fizikai jelenléttel történő próbafelvételit, erre
körülbelül 170 magyar diák jelentkezett. Ezt a tesztet a diákszövetség
állítja elő minden évben, viszont a
tanárok javítják. Ennek a próbának
az a szerepe, hogy egypár héttel a
felvételi előtt a tanulók tudják felmérni a tudásszintjüket. A felvételire való jelentkezés online történt
július 18-a és 22-e között, maga a
vizsga pedig július 25-én volt. Hoz-

zátenném, hogy a felvételin való
részvételhez szükség volt vagy oltási igazolásra, vagy egy 72 óránál
nem régebbi negatív PCR-tesztre,
vagy egy 24 óránál nem régebbi
gyorstesztre. Megjegyezném, hogy
az egyetemen július 24-én és 25-én
reggel is voltak olyan pontok, ahol
ezeket a teszteket el lehetett végezni.
– Mekkora volt a túljelentkezés?
– Általános orvosin, a tavalyi
évhez hasonlóan, 120 államilag támogatott hely volt, a fogorvosin és
gyógyszerészetin 50-50 hely volt a
magyar szakokon. Továbbá az általános orvosi asszisztensin volt 60
magyar nyelvű, államilag támogatott hely. Ezekhez képest általános
orvosira 270 diák jelentkezett, közülük négyen nem jelentek meg a
vizsgán. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy minden évben vannak
olyan diákok, akik már az egyetem
tanulói, de szeptemberi felvételin
jutottak be egy úgynevezett „EU-s
helyre” – ami egy tanévre 5000
euró volt, az idéntől ez 7500 euró –,
és amennyiben a felvételin az utolsó
bejutásinál nagyobb jegyet ír, akkor
automatikusan átkerül egyszerű fizetéses, önköltséges helyre (9000
lej/tanév). A több mint kétszeres túljelentkezésből már szinte szabály-

szerűen következik, hogy a helyek
beteltek általános orvosin, és az
utolsó bejutási média 6,38 lett. Érdekesség, hogy tavaly is pont ekkora volt a legkisebb bejutási átlag.
Hozzátenném, hogy a bejutási médiának 90%-át a felvételi vizsga
jegye adja, a fennmaradt 10%-ot
pedig az érettségi átlag. A fogorvosin nem teltek fel a helyek, habár
84-en jelentkeztek, viszont csak 47en írták meg az átmenőt. Viszont
ebből a 47 diákból négy nem a bejutásért, hanem a már említett EU-s
helyről való átkerülésért jelent meg
a vizsgán, sikeresen. Tehát 43 diák
jutott be első évre fogorvosira. A
legkisebb bejutási átlag 5,08 volt. A
gyógyszerészetire mindössze 20
diák jelentkezett, és 19 -nek sikerült
a vizsgája. Itt az utolsó bejutási
átlag 8,53 volt.
– Hogyan értékeled a felvételit?
A próba vagy az igazi volt a nehezebb?
– A próbafelvételi egyértelműen
könnyebb, ennek az az oka, hogy a
rendes felvételit az oktatóink állítják össze, míg a próbafelvételit mi,
diákok. Bármennyire is szeretnénk,
nem érjük el a tanárok szintjét. Ami
ellenben jó a próbafelvételi esetében, hogy a hibáinkat kijavítják, viszont ha például egy kérdés túl

könnyű, akkor nem mondják azt,
hogy írjunk újat, hanem maradhat,
de tanácsokkal látnak el, hogy mi
magunk is fejlődjünk. Az idén kaptunk dicséret, például dr. Horváth
Emőke docens asszonytól – aki a
MOGYTTE Felvételi Irodájának is
tagja –, szerinte nagyon jók lettek a
kérdések az idei próbafelvételiken.
A próbafelvételire szánt kérdéseket
Elekes Éva, immáron harmadéves
fogorvostan-hallgató és csapata állítja össze. Őszintén szólva én úgy
hallottam a diákoktól, hogy az idei
felvételi egy kicsivel nehezebb volt,
mint a tavalyi, de nem számottevően, elég csak az utolsó bejutási
médiára gondolni, ami ugyanakkora
volt az idén, mint a tavaly.
– Mivel készül az MMDSZ, milyen programokra lehet számítani
az ősztől? Persze, ha a koronavírusvilágjárvány engedi...
– Tervünk sok van, és reméljük,
hogy az egészet meg tudjuk valósítani. Az idén az egyetem szeptember 20-án fog kezdődni, tehát mi
19-ére tervezzük a gólyáknak a már
megszokott Első(s)segély rendezvényünket. Ezt tavaly online kellett
megtartsuk, viszont, ha minden jól
megy, akkor idén lesz lehetőségünk
felmenni az egyetemre, és ott megtartani az ismertetőt. Ez azért is

Fotó: Szőcs Edgár

hasznos, mert nagyszerű lehetőség
első találkozásra a leendő csoportés szériatársakkal, felsőbb évesekkel, de számos rövidítés van az órarendben, és a gólyák nem tudják,
hogy hol van az adott terem, mi
pedig körbevezetjük őket, és megmutatjuk, hogy mi hol van a campuson belül. Továbbá még az első
félévben szeretnénk megszervezni a
gólyaheteket, az MMDSZ-fórumot.
Utóbbinak az a célja, hogy a különböző szakosztályokat bemutatjuk a
gólyáknak, és amihez kedvet kapnak, oda csatlakozhatnak. Ezenkívül
még tervben van az egyetemi nyílt
napok, a gólyatábor és az MMDSZbulik is. Remélhetőleg a járvány
nem húzza át a számításainkat. Bevallom, hogy most egy kicsit nehezített helyzetben van a diákszövetség
is, lévén, hogy tavaly módosítottak a
tanév szerkezetén, hiszen a két félévből négy modult csináltak. Ebből kifolyólag fel kellett gyorsítani a
tananyag leadását, és a tanulási idő
is leszűkült. Emiatt a diákszövetség
is kell zsonglőrködjön az idővel, hiszen nem két, hanem négy szesszióval kell számolni. Mindenképpen
kell hagyni időt a tanulásra, viszont
megpróbáljuk újra színesebbé tenni
a rendezvénypalettánkat, ahogy azt
az előző években már megszokhatta
a marosvásárhelyi diákság.

A júliusi próbafelvételi

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem
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Ma este: FTC–Young Boysvisszavágó a BL-selejtezőben

Kacsó Endrét nevezték ki
a teremlabdarúgó-válogatott élére

A marosvásárhelyi Kacsó
Endre a teremlabdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya. Kacsó Robert Luput
váltja a kispadon, miután
utóbbinak nem sikerült a csapattal kijutnia a 2022-es litvániai Európa-bajnokságra,
noha korábban a válogatott
rendszeres résztvevője volt
az Eb-knek. A legutóbbi selejtezősorozat egyben egy egykor
sikeres
generáció
hattyúdala is volt, hiszen a
csapatot többségében jóval
30 fölötti játékosok alkották.
Kacsó Endre kinevezése tehát
egy új kezdet, és generációváltás is egyben. A szakembert, aki a válogatott mellett
a marosvásárhelyi városi
sportklub
teremlabdarúgó
szakosztályát is vezeti, az új
kihívásokról kérdeztük.

Bálint Zsombor

– Három hónapja tárgyalunk a
kinevezésemről a szövetséggel.
Azért gondoltak elsősorban rám,
mert eddig én edzettem az utánpótlás-válogatottat, és a legfontosabb
szempont a fiatalítás volt, így én
tudom a legjobban, kikre lehet számítani. Románia teremlabdarúgóválogatottja
nagyon
szép
eredményeket ért el néhány éve, de
a tagjai közül nagyon sokan már
elég idősek, úgyhogy a szövetség
bennem látta azt, aki a fiatalítást elvégezheti.
– Közvetlen célkitűzések nincsenek?
– Ezt azért nem mondanám. A
legfontosabb azonban, hogy olyan
versenyképes csapatot alakítsunk
ki, amely képes lehet kiharcolni a
részvételt a 2024-es Európa-bajnokságra. Persze jövőre vb-selejtezők is lesznek, azokon is a
győzelemért lépünk pályára, de nagyon nehéz dolgunk lesz, hiszen
Romániának eddig még egyetlen
alkalommal sem sikerült kijutnia
világbajnokságra. Ami tőlem telik,
mindent megteszek érte, de ez nem
elsődleges cél.
– Van-e ehhez játékosanyag, hiszen az utóbbi időben folyamatosan
csökken a csapatok száma, az 1. ligában alig tudtak összeszedni idén
hét indulót.
– Szerintem vannak jó játékosok.
Az U21-es és az U19-es válogatottban, amelyeket edzettem, több a tehetséges fiatal, akik eddig kevés
lehetőséget kaptak a felnőttcsapatban. Többjükkel már beszéltem is,
hogy készüljenek, mert mindazokat, akik megérdemlik, behívom a
válogatottba. Ami a hétcsapatos
bajnokságot illeti, a szövetség ezt
így gondolta jónak, de van néhány

A felnőttválogatott új szövetségi kapitánya (k) a fiatalok körében: állítja, sokan közülük megállják a helyüket magasabb szinten is
Fotó: Kacsó Endre közösségi oldala

KacsóEndre-névjegy
A45évesKacsóEndreneveösszefonódikRomániaésMarosvásárhelyteremlabdarúgásánaktörténetével.Márazelsőfélhivatalos
bajnokságbanszerepeltazezüstérmesmarosvásárhelyicsapatban,
utóbbötszörösbajnokéshatszoroskupagyőzteslettazegykori
City’usszíneiben.Játékos-pályafutásabefejezéseutánedzőként
folytatta,ésújabbsikereketértelaCity’usszal.Miutánamarosvásárhelyicsapatanyagitámogatásaapolitikaicsatározásokmiatt
gyakorlatilagmegszűnt,ésszintemindenkicserbenhagyta,szinte
egyedültartottaéletbenateremlabdarúgástavárosban.Nemtúlzás,nélkülemanemlehetnemarosvásárhelyifutsalrólbeszélni.A
legnehezebbpillanatokbanisszámosfiatalkerültkiakezealól,
akikjelenlegabajnokságlegjobbcsapataibanjátszanak.Mielőtt
afelnőttválogatottatrábíztákvolna,azU21-esésazU19-escsapatokatedzette.
nagyon erős gárda közöttük, mint szélgetés a Bukarestbe utazása előtt
Székelyudvarhely és Déva. Temes- zajlott), miután parafáltuk, többet
várnak van egy új jó csapata, Gala- tudok mondani a feltételekről, ám
con is vannak jó játékosok. És nem úgy tudom, négy évre szól.
– Mennyire befolyásolja a válocsak az első négyben, hanem a
gatottban végzett munka a marostöbbi alakulatban is vannak.
– Csökkent a román bajnokság- vásárhelyi teremlabdarúgó-csapat
ban szereplő idegenlégiósok száma tevékenységét?
– Az idő többségében azért itthon
ahhoz képest, ami korábban volt.
Ez segít, vagy inkább hátrány a fi- leszek. Elkezdtük a felkészülést, és
atal játékosok fejlődése szempont- reméljük, hogy a hamarosan kezdődő 2. ligára olyan keretet tudunk
jából?
– Szerintem inkább segítség, összeállítani, amely jövőre visszahogy a fiatalok több játéklehetősé- jut az élvonalba. Még mindig Maget kapnak. Van az a szabály is, rosvásárhelynek van a legtöbb
hogy egy U23-as játékosnak egész bajnoki címe, és remélem, hogy
meccsen pályán kell lennie, és ez ezek után a várostól is nagyobb tánekem nagyon fontos, mert több le- mogatást kapunk.
– Van rá esély, hogy ha feljut a
hetőségem van fiatal játékosok
csapat, a magántámogatók is megmegfigyelésére.
– Mennyi időre szól a szerződés, jelenjenek?
– Ha van eredmény, jönnek a táés melyek a feltételek?
– Azt kérték tőlem, hogy állítsak mogatók is. A legfontosabb, hogy
össze egy olyan csapatot, amely minél több marosvásárhelyi fiatal
kijut a következő Európa-bajnok- játékost tudjunk kinevelni, és
ságra. Én azonban megpróbálom a bízom benne, hogy egy év múlva
világbajnokságot is. A szerződést már ismét 1. ligás marosvásárhelyi
még nem írtam alá (sz. megj.: a be- csapatról beszélhetünk.

RÖVIDEN

* Szoboszlai Dominikot választották a 2. forduló legjobbjának a német labdarúgó Bundesliga
honlapján. A magyar válogatott játékos hosszú ideig sérüléssel bajlódó középpályása pénteken
224 nappal az átigazolása után lépett először kezdőként pályára az RB Leipzigben, s két remekbe
szabott góllal tette emlékezetessé a napot. „Leírhatatlan, amit érzek azok után, hogy hét hónapig
nem játszhattam“ – mondta a Stuttgart elleni 4-0-s sikert követően Szoboszlai, aki eddig összesen
107 percet játszott az előző szezonban bajnoki és kupaezüstérmes lipcsei csapatban, és már három
gólnál tart.
* Vasárnapi eredmények a labdarúgó 1. liga 6. fordulójából: Aradi UTA – FC Voluntari 2-0,
Botosáni FC – Bukaresti Rapid 0-2.
* A 2. liga 4. fordulójában: Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Petrolul 52 Ploieşti 0-3, Unirea
04 Slobozia – Bukaresti CSA Steaua 1-1.
* A magyar labdarúgó NB I. 4. fordulójában ugyancsak két mérkőzést játszottak vasárnap:
Mezőkövesd Zsóry FC – Gyirmót FC Győr 0-0, Újpest FC – MTK Budapest 1-2.
* Magyar labdarúgó NB II., 5. forduló: Békéscsaba 1912 Előre – Szentlőrinc 1-1, WKW ETO
FC Győr – Soroksár SC 2-2, Pécsi MFC – FC Ajka 2-0, Kecskeméti TE Hufbau – Aqvital FC
Csákvár 2-0, BFC Siófok – Vasas FC 2-2, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Tiszakécskei LC
1-1, III. Kerületi TVE – Szombathelyi Haladás 0-0, Nyíregyháza Spartacus FC – Budaörsi SC
3-1, Budafoki MTE – Dorogi FC 2-0.

Egygólos hátrányban kezdi meg sem áldozhatja fel teljesen a Ferenca Ferencváros ma este a svájci város, mert a Young Boys technikás
BSC Young Boys elleni hazai visz- játékosai pár passzal fel tudják vinni
szavágót a labdarúgó Bajnokok mezőnyben a labdát, míg gyors táLigája-selejtező negyedik, utolsó madóik hamar gólveszélyes helyzefordulójában, így a csoportkörbe tet képesek teremteni. Az első
jutás nem lehetetlen küldetés, de meccsen pedig ezen túl azt is bebizomindenképpen nehéz kihívás a nyították: nem jelent túl nagy gondot
népligetiek számára.
számukra, ha emberhátrányban kell
A magyar bajnoki címvédő múlt felvenniük a harcot, és játszaniuk a
szerdán, az első mérkőzésen nagy saját játékukat.
lehetőséget szalasztott el azzal,
Az 1-0-s hazai győzelem ezúttal
hogy emberelőnyben 3–2-re alul- csak hosszabbítást jelentene, ellenmaradt. A svájciak a 25. perctől ját- tétben a korábbi szabályokkal,
szottak tíz emberrel, és akkor – amikor idegenben szerzett több
még 1–1-es állásnál – Myrto Uzuni góllal már a Ferencváros léphetne
büntetőt hibázott. Nem sokkal ké- tovább. A továbbjutást érő kétgósőbb, még a szünet előtt aztán a ha- los sikerért viszont nagyon kemézaiak újabb gólt szereztek.
nyen meg kell majd dolgozniuk a
A Ferencváros múlt hét végi, zöld-fehéreknek, akiknek az eséPuskás Akadémia elleni bajnoki lyük erre egy újabb kapott gólnál
mérkőzését a BL-felkészülés minimálisra csökkenne.
jegyében elhalasztották, hasonló
A 22 órakor kezdődő találkozó
okokból a Young Boys sem lépett játékvezetője az orosz Szergej Kapályára a svájci élvonalban.
raszjov lesz. A mérkőzést élőben
A hazai csapatban Peter Stöger közvetíti az M4 Sport, a DigiSport
vezetőedző sérülés miatt ezúttal 1, a Telekom Sport 4 és a Look
sem számíthat Sigér Dávid, vala- Sport televízió. A párharcok győztemint várhatóan Tokmac Nguen já- sei a BL-főtáblán, míg a vesztesek
tékára, míg az első felvonáson az Európa-liga csoportkörében szekezdő Igor Haratin sárga lapos el- repelnek majd az ősszel. A rajtpénz
tiltás miatt nem léphet pályára a a labdarúgó Bajnokok Ligája csovisszavágón. Utóbbi a középpálya portkörében 15,64 millió euró, míg
védekező részét erősíti, miként az Európa-ligában 3,63 millió.
Sigér is, de ott
azért a Ferencváros rendelkezik kellő potenciállal ahhoz,
hogy ezt megfelelően tudja pótolni.
A népligetieknek ezúttal a
nemzetközi porondon megszokott biztonságos
védekezésüket a
gólhátrány miatt
fel kell adniuk: a
bajnokságban
rendszeresen két
védekezőbb típusú középpályást
alkalmaznak a hátvédek előtt, a kupameccseken
azonban leggyakrabban hármat. A stabil Vasárnap is edztek a Ferencváros játékosai: Dibusz Dénes eltökélt,
belső felállását hogy ezentúl egyetlen gólt sem engedélyez a svájciaknak.
azonban
így
Fotó: fradi.hu
Aműsor
LabdarúgóBajnokokLigája,playoff-kör,visszavágók:
* kedd: FERENCVÁROSITC–YoungBoys(svájci)(azelső
meccsen:2-3,TV:M4Sport,Digisport1,TelekomSport4,Look
Sport),Ludogorec(bolgár)–MalmöFF(svéd)(0-2,DigiSport3,
TelekomSport2),PSVEindhoven(holland)–Benfica(portugál)
(1-2,DigiSport2,TelekomSport1,LookSport+)
* szerda: BröndbyIF(dán)–RBSalzburg(osztrák)(1-2,DigiSport3,TelekomSport2),DinamoZágráb(horvát)–Sheriff
Tiraspol(moldovai)(0-3,M4Sport,DigiSport1,LookSport),
Sahtar Donyeck (ukrán) –AS Monaco FC (francia) (1-0, DigiSport2,TelekomSport11,LookSport+)

Az újpesti Branko Pauljevic
(b) és Nagy Barnabás (j), az
Újpest FC – MTK Budapest
mérkőzésen a Szusza Ferenc
Stadionban 2021. augusztus
22-én.
Fotó: MTI/Mónus Márton
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Rajtol a paralimpia Tokióban

Az augusztus 8-án véget ért olimpia dezett az Aylesburyben működő Stoke Manután kedden, ma kezdődik és jövő va- deville kórház kerekesszékes hadisérültjei
sárnapig tart a paralimpia Tokióban. számára. Az évente megrendezett játékok at-

Az ép sportolók versenyéhez hasonlóan a
fogyatékkal élők legnagyobb sporteseményét
is gyakorlatilag zárt kapuk mögött bonyolítják le. A szervezőbizottság a Nemzetközi
Olimpiai Bizottsággal (NOB), a japán kormánnyal és a tokiói városvezetéssel egyeztetve múlt hétfőn döntött így, a
koronavírus-járványra hivatkozva. Ennek ellenére nem lesznek teljesen üresek a lelátók,
mert egy nevelési program részeként a helyi
diákok kivételt képeznek. A tanulók jelenlétéről az iskolák vezetése egyeztet majd a szülőkkel.
A japán kormány egyébként múlt keddtől
szeptember 12-ig meghosszabbította a koronavírus miatt a fővárosban, Tokióban elrendelt járványügyi szükségállapotot, egyben a
korlátozásokat több más prefektúrára is kiterjesztette.
A paralimpia a fogyatékkal élő emberek
számára rendezett legismertebb nemzetközi
sportverseny, amely az olimpiai játékok mintájára jött létre. (A siketlimpia és az értelmi
fogyatékosok speciális olimpiája nem tartozik a paralimpiához.) A paralimpia kifejezést,
amelyet hivatalosan először az 1988-as szöuli
játékokon használtak, eredetileg az angol paraplegic (bénult) és az olimpia szavak összetételével alkották meg. Később az előtagot a
görög para (hasonló) szóval helyettesítették,
utalva az ép versenyzőkével egyenrangú, párhuzamos játékokra. A Nemzetközi Olimpiai
Bizottság (NOB) és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) 2001-ben állapodott meg
abban, hogy 2012-től mindig két héttel a
nyári olimpiai játékok után, annak versenyhelyszínein rendezik meg a paralimpiát.
A tokiói lesz a XVI. paralimpia. A seregszemlén 160 ország 4400 sportolója verseng majd 22 sportágban – atlétikában,
asztaliteniszben, bocsában, cselgáncsban,
csörgőlabdában, erőemelésben, evezésben,
íjászatban, kajak-kenuban, kerékpárban,
ötfős fociban (látássérültek labdarúgása), lovassportban, kerekeszékes kosárlabdában,
kerekesszékes rögbiben, kerekesszékes teniszben, kerekesszékes vívásban, sportlövészetben, tekvondóban, tollaslabdában,
triatlonban, úszásban és ülőröplabdában. A
különböző sérültségi kategóriák miatt 540
számban tartanak majd eredményhirdetést.
A tollaslabda és a tekvondó újként került
be a programba, melyből a hétfős labdarúgást
és a vitorlázást vették ki.
A versenyek a keddi megnyitó után szerdán kezdődnek és a jövő vasárnapi záróceremónia előtt szombaton érnek véget.
A paralimpia története
A paralimpia a fogyatékkal élő emberek
számára rendezett legismertebb nemzetközi
sportverseny, amely az olimpiai játékok mintájára jött létre. (A siketlimpia és az értelmi
fogyatékosok speciális olimpiája nem tartozik a paralimpiához.) A paralimpia kifejezést,
amelyet hivatalosan először az 1988-as szöuli
játékokon használtak, eredetileg az angol paraplegic (bénult) és az olimpia szavak összetételével alkották meg. Később az előtagot a
görög para (hasonló) szóval helyettesítették,
utalva az ép versenyzőkével egyenrangú, párhuzamos játékokra. A paralimpiák mottója: A
lélek mozgásban. Szimbóluma a három ecsetvonáshoz hasonló, egy központ körül mozgó
agito (a latin szó jelentése: mozgásba hozok),
az alakzatok színe piros, kék és zöld, mert
ezek a nemzeti lobogókban leggyakrabban
használt színek. A láng meggyújtásához használt fáklya lényegében megegyezik a nyári
olimpiai játékok megnyitóján használttal. A
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a
Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC)
2001-ben megállapodott abban, hogy 2012től mindig két héttel a nyári olimpiai játékok
után, annak versenyhelyszínein rendezik meg
a paralimpiát.
A mozgalom 1948. július 28-án indult útjára, amikor a londoni XIV. olimpiai játékok
nyitónapján Sir Ludwig Guttmann német
születésű brit neurológus íjászversenyt ren-

létikai versenyekkel, vívással és kosárlabdával bővültek, s 1952-ben már négy holland
hadisérült is részt vett rajtuk. A költségek fedezésére 1955-ben pénzügyi alapot hozott
létre a Brit Gerincsérült Sportolók Alapítványa. A Világ Veteránjainak Szövetsége 1957ben Párizsban kategorizálta a különböző
sérültségeket, és a nemzetközi szabályokat is
lefektették. Még abban az évben megalakult
a Mozgáskorlátozottak Nemzetközi Sportszövetsége (ISMGF) Guttmann professzor elnöklete alatt, hogy összefogja a nemzetközi
részvétellel zajló játékok megszervezését.
Az első paralimpiát 1960-ban rendezték
meg Rómában, hét nappal a XVII. nyári
olimpia után Antonio Maglio, az ostiai Gerincsérültek Központja igazgatójának kezdeményezésére. Sir Ludwig Guttmannt fogadta
XXIII. János pápa is, és ezekkel a szavakkal
jellemezte: „Ön a mozgássérültek Coubertinje.” Rómában 23 ország mintegy 400 kerekesszékes sportolója versenyzett nyolc
sportágban, ekkor szerepelt először az asztalitenisz a programban.

– hazarendelték. Tauber Zoltán asztaliteniszező aranyérmét, Oláh József atléta bronzérmét a rendezők törölték a hivatalos
protokollból. (Az érmeitől politikai okokból
megfosztott két sportolót idehaza a 2016-os
riói paralimpia előtt rehabilitálták, Tauber
Zoltán megkapta az utólag mégis elismert
aranyérmét, Oláh József atléta özvegye pedig
átvehette a bronzérmet jelképező oklevelet.)
1980-ban a Szovjetunió nem rendezte meg
a hatodik paralimpiát, így arra a hollandiai
Arnheimben került sor 42 küldöttség 2500
sportolójának részvételével, Magyarország
az 1976-os bojkott miatt nem kapott meghívást. Ekkor szerepeltek először a paralimpián a központi idegrendszer sérüléséből
adódó mozgáskorlátozottak, ekkor volt először televíziós közvetítés, igaz, még csak felvételről lehetett az eseményeket nyomon
követni.
1984-ben a versenyeket New Yorkban és a
mozgalom szülőhelyének számító Stoke
Mandeville-ben rendezték meg. Először
gyújtották meg a paralimpiai fáklyát a XXIII.
Los Angeles-i nyári olimpia lángjáról, így a
két esemény jelképesen is összekapcsolódott.
A játékokon 1800 sportoló – köztük 22 magyar – vett részt. A magyar szempontból eddigi legsikeresebb paralimpiáról a sportolók
12 arany-, 13 ezüst- és 3 bronzéremmel tértek

Önkéntesek az olimpiai falu bejáratánál két nappal a tokiói paralimpiai játékok kezdete előtt, 2021. augusztus 22-én.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

1964-ben Tokióban már az amputált és látássérült sportolók is jelentkeztek a játékokon
való részvételre. A 22 küldöttség 390 sportolója hét sportágban: íjászatban, atlétikában,
kosárlabdában, sznúkerben, úszásban, asztaliteniszben és súlyemelésben versenyzett. Ez
volt az első paralimpia, ahol felvonták a mozgalom zászlaját, és elhangzott a himnusz is,
s ekkor alakult meg a Mozgáskorlátozottak
Sportszervezete (ISOD).
1968-ban a színhely Mexikóváros, a XIX.
olimpiai játékok házigazdája lett volna, de
adminisztrációs problémák miatt a játékokat
Tel-Avivban rendezték meg. A harmadik paralimpián 29 küldöttség 750 gerincsérült versenyzője vett részt.
A negyedik paralimpiára 1972-ben a németországi Heidelberg városában került sor,
és 44 küldöttség ezer kerekesszékes sportolót
nevezett. Itt született meg az első magyar paralimpiai érem, Fejes András – aki magánúton vett részt a játékokon – atlétikában, a
kerekesszékesek 60 méteres versenyében
harmadik lett.
Az 1976-os montreali olimpia szervezői
nem tudták felajánlani az ottani létesítményeket, így a játékokat Torontóban rendezték
meg. Itt első alkalommal vettek részt a versenyeken látássérült és amputált versenyzők
is, a játékokra 42 küldöttség 1600 sportolót
nevezett. A kerekesszékes versenyeken 150
paralimpiai rekord dőlt meg, és 103 világrekord született. Ugyanebben az évben rendezték meg az első téli paralimpiát a svédországi
Örnsköldsvikben. Magyarország 1976-ban
küldött először hivatalos küldöttséget a játékokra, de a 12 sportolót és a három kísérőt a
harmadik napon – tiltakozásul a dél-afrikai
apartheid rezsim sportolóinak jelenléte miatt

haza – a Magyar Paralimpiai Bizottság statisztikája alapján.
A paralimpia elnevezést hivatalosan az
1988-as szöuli játékok során használták először, ez volt az első alkalom, hogy a játékokat
egyetlen nemzetközi testület, a Mozgáskorlátozottak Sportszövetségének Nemzetközi
Koordináló Bizottsága (ICC) felügyelte, s itt
vezették be a doppingvizsgálatot is.
A megmérettetésre 61 országból 3050 versenyző érkezett, Magyarországot 48 fős küldöttség, ebből 31 sportoló képviselte, akik 5
ezüst- és 7 bronzérmet szereztek. Az ICC
megkezdte a sportágankénti kategória-összevonásokat, új kategorizálási szabályokat vezetett be, szigorította a minimálsérültség
szabályait, és nem adtak rajtengedélyt azokban a versenyszámokban, amelyekben háromnál kevesebb sportoló állt volna rajthoz.
1989. szeptember 22-én Düsseldorfban
megalakult a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC). Az alakuló közgyűlésen 41 nemzet
képviselői voltak jelen a mozgás- és látássérültek mellett az értelmi fogyatékosokat és a
hallássérülteket tömörítő nemzeti sportszervezetek képviseletében. Az IPC nemcsak a
paralimpiai játékokért felelős, hanem a paralimpiai kvalifikálásra jogosító nemzetközi
versenyekért is. Az alakuló közgyűlést követően megalakultak a nemzeti paralimpiai bizottságok is.
1992-ben Barcelonában az addigi paralimpiák történetének legnépesebb mezőnye, 82
nemzet képviseltette magát, a játékokat a
nyári olimpia szervezőbizottsága bonyolította
le. A magyar csapatot 34 versenyző alkotta, a
a mérleg 4 arany-, 3 ezüst- és 4 bronzérem
volt. Sporttörténelmi bravúrt hajtott végre
Szekeres Pál, aki tőrvívásban aranyérmet
szerzett, ezzel ő lett az első sportoló a vilá-
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gon, aki nyári olimpián és paralimpián is
érmet nyert.
1996-ban Atlantában, a centenáriumi olimpia helyszínein 115 ország 3500 sportolója
vett részt a paralimpián. Magyarországot 32
sportoló képviselte nyolc sportágban: asztalitenisz, atlétika, úszás, erőemelés, tenisz,
vívás, ülőröplabda, csörgőlabda, a versenyzők 5 arany-, 2 ezüst- és 3 bronzérmet szereztek. A játékok történetében először kaptak
versenyzési lehetőséget értelmi fogyatékos
sportolók is, és most először kértek pénzt a
belépőjegyekért.
2000-ben Sydneyben, a XXVII. nyári
olimpiai játékok helyszínein rendezték meg
a XI. paralimpiai játékokat, amelyeken 122
ország 3900 versenyzője 18 sportágban mérte
össze erejét. A magyar csapatot 54 sportoló
alkotta, és most először a Magyar Rádió és a
Magyar Televízió napi rendszerességgel adta
helyszíni tudósításait. A magyar csapat 4
arany-, 5 ezüst- és 14 bronzérmet szerzett.
2004-ben az athéni paralimpián 37-en képviselték a magyar színeket, 1 arany-,
8 ezüst-, illetve 10 bronzéremmel zárva a játékokat. Athénban összesen 304 világ- és 448
paralimpiai csúcs született. A távon 2000-ben
is győztes Pásztory Dóra a 200 méteres
vegyesúszást világcsúccsal nyerte, ezenkívül
szerzett két ezüstérmet is. Világcsúcsot döntött 200 méter vegyesen Kovács Ervin is, aki
ennek ellenére csak ezüstérmes lett. Ez volt
az első alkalom, hogy Magyarországon a paralimpikonok az olimpikonokkal azonos jutalmazásban részesültek.
2008-ban a pekingi paralimpián 33 magyar
sportoló vett részt, akik egy arany- és öt
bronzéremmel tértek haza. A legeredményesebb magyar sportoló, Sors Tamás világcsúccsal győzött 100 méter pillangón, és még
két bronzérmet szerzett. Szintén a pekingi játékokon szerezte első paralimpiai érmét, egy
ezüstöt a csíkszeredai Novák Károly (jelenlegi
sportminiszter) a kerékpározók között. A kínai
fővárosban 148 országból több mint 4200
sportoló mérte össze tudását, mindkét szám rekord volt a játékok történetében. A versenyzők
között 1431 érmet osztottak szét, összesen 76
ország sportolói értek el dobogós helyezést.
Soha annyi szurkoló nem követte nyomon a
helyszínen az eseményeket, mint Pekingben.
Minden sportág versenyei telt ház előtt zajlottak, a kínai televízióban két csatorna csak
a paralimpia eseményeiről számolt be.
2012-ben a londoni paralimpián 166 országból 4294 sportoló mérte össze tudását,
251 világ- és 451 paralimpiai csúcs született.
A magyar csapat 2 arany-, 6 ezüst- és
6 bronzéremmel tért haza. A londoni játékokon a négy évvel korábbi ezüst után aranyérmes lett Novák Károly, aki ezzel
Székelyföld és Románia első paralimpiai
győztese lett. A versenyeket több mint 2,7
millióan látták a helyszíneken, ez a szám a
pekinginek a duplája. A Channel 4 televíziós
csatorna napi 15 órában élőben közvetített,
az eseményeket a szigetország 22 városában
47 kivetítő előtt naponta mintegy 500 ezren
követték nyomon.
2016-ban a riói paralimpiai játékokon 22
sportágban mérték össze tudásukat a versenyzők. A játékokon 43 sportolóból álló magyar
küldöttség vett részt, ekkora létszámú egyéni
versenyzői csapat soha nem volt még a játékokon. A riói seregszemlén a magyarok 1
aranyat, 8 ezüstöt és 9 bronzot gyűjtöttek.
Eddig példátlan módon az Oroszországban
tapasztalt, központilag irányított doppingolás
miatt az IPC a nyári és a téli paralimpiai játékokról is kizárta az orosz sportolókat.
A paralimpiák történetében a legeredményesebb sportoló az amerikai látássérült úszó
Trischa Zorn, aki 1980 és 2004 között hét játékon 55 érmet nyert, ebből 41 volt arany.
Magyarország 1972 óta összesen 31 arany-,
50 ezüst- és 63 bronzérmet szerzett.
A XVI. nyári paralimpiai játékokat eredetileg 2020. augusztus 25. és szeptember 6.
között tartották volna, de a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztották. Először
fordult elő, hogy a nyári játékokat (paralimpia, olimpia egyaránt) új időpontra kell ütemezni. A tokiói paralimpián 540
versenyszámban 22 sportág legjobbjai, közel
4400 parasportoló méri össze tudását. (MTI)
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Mindent ki kell várni

Mi sem vagyunk angyalok…

A „mi” ebben az esetben a lakosságot jelenti. Ugyebár, ha kevesebbet szemetelnénk (vagy rongálnánk a
közvagyont), akkor kevesebb lenne a köztereken felgyűlt hulladék, és nem telnének meg olyan gyorsan a
mezőgazdasági területből kihasított szeméttárolók sem.
Régebben másképp mentek a dolgok… A saját
gyermekkoromra gondolok, amikor sokkal kevesebb
volt a hulladék. A nyarakat általában falun töltöttük, és
ott azt tapasztaltuk, hogy nem jár a szemetesautó, mert
nincs úgynevezett szemét. Amit nem ettek meg a háztájiban növekedő állatok, és nem égett el a tűzön, vagy
nem váltották vissza az üzletben, csak az számított szemétnek; az pedig olyan kevés volt, hogy nem okozott
különösebb gondot.
1990 után nálunk is sok minden megváltozott, azon
egyszerű oknál fogva, hogy szép hazánk is belépett a
fogyasztói társadalmi láncba. Az utóbbi harminc évben
nem a kormányok korrupciós botrányai jelentették az
érdekességet – á, nem, azt megszoktuk –, a szeméttörténet fogja szolgáltatni a jövő historikusainak a csemegét. A modern csomagolóanyagok egy része (pl.
polisztirol hab, PET-palack) alattomos méreg, amelyet
roppant nehéz újrahasznosítani, a kartondobozok szelektív begyűjtése még várat magára. Komoly gondot
jelent a rengeteg reklámfüzet is, becslésem szerint elég
lenne a fele is. Mi történne, ha a város vezetői megbeszélésre hívnák a településünket reklámfüzetekkel teleszóró nagykereskedők képviselőit, és jól
dokumentáltan bemutatnák: a blokkok környékén csomókban – azaz olvasatlanul – dobják el a füzeteket. Érdemes lenne megvizsgálni: milyen hatása lenne az
üzletek forgalmára az, ha feleannyi füzetet nyomtatnának. S talán a kisebb szemétmennyiség is ’nyomna valamit a latban’…
Ahol már komoly hagyományai vannak a fogyasztói társadalom praktikáinak, ott a hulladékkezelés is
jobban működik (kivételek is vannak, ezért nem Nápolytól, hanem Barcelonától kell tanulni). Hosszú évtizedek tapasztalata alapján kiderült, hogy a dolgozókat
nem lehet megnevelni, ezért kialakult a „szemeteljetek
csak nyugodtan, mi majd összeszedjük, de be is hajtjuk
az árát” módszer. Nálunk egyelőre még zúgolódnak az
emberek, ha növekednek a szemétdíjak, pedig nincs
más megoldás. Példát mondok: üdülőhelyeken volt és
van „taxa de staţiune”, ezt be lehetne vezetni városunk
szálláshelyein is, a szállodai számlához csapjanak
hozzá 5%-nyi összeget, amit a város kapna meg az
„extra takarítás” fejében.
A minap jelent meg egy interjú az érszalacsi polgármesterrel (maszol.ro), aki elmondta: ők megoldották a
szelektív szemétgyűjtést; aki nem értett a szép szóból,
azt megbüntették. Kis településeken ez könnyebben
megy, lusta az a városgazda, aki csak most „találja föl”

ezt a módszert. 1994-ben egy német kisvárosban vendégeskedtem, s ott a szombati nap egyik órája azzal telt
el, hogy a házban felgyűlt hulladékot elvittük a „falu”
focipályája melletti parkolóba. Mindent a saját konténerébe dobtunk: barna-zöld-fehér üvegpalackok, műanyagok, papír, karton (a dobozok az éleknél
szétvágva, laposra hajtogatva) stb. (A komposztálható
szerves anyagok a kert végében gyűltek.) Amíg haladtunk, mellettünk állt egy felügyelő, és ellenőrizte a
munkánkat, a végén pedig beírta a család nevét a nyilvántartásba. Ezt így kell! Fegyelem nélkül sose lesz
rend.
A mi angyalságunkról is valamit, ha már szóba hoztam…
Évekkel ezelőtt megcsinosították a Maros partját,
sétányt építettek a töltés koronájára, padokat állítottak,
a padok közé pedig egy-egy három méter magas lámpaoszlopot „ültettek”. A minap megszámoltam: a húsz
lámpaoszlopból mindössze hét őrizte meg az eredeti
magasságát, a többi rendre megcsökött: a java térdvagy derékmagasságban ér véget, de olyan is van, amelyet a föld színéig visszavágtak. Az illetékes karbantartók is tudnak a dologról, mert a világítás kábelei le
vannak szigetelve, s azt nem a rongálók, hanem a szakik
csinálták meg.
Én 17 évig dolgoztam a Metalotehnica karbantartási
részlegén, és ott megtanultam: minden létező szerkezettel
baj van, mert óvni kell az épségét, és meg kell javítani,
ha elromlott. (Ha a városházi karbantartó ezt nem tudja,
akkor szólni kell neki…)
Egy másik dolog: a városban lévő parkok és pihenőhelyek ülőalkalmatosságai. Általában kétféle padot
láthatunk (plusz az Eminescu-szobor környéki borzalmas ’építményeket’). A fém zártszelvényből készült
pad ülőrésze nem olyan sikerült, valamivel jobb a régi
divatú: a könyöklő a lábakkal közös törzset alkot, vasból öntötték, erre fogják fel kapupánt csavarokkal a
4 x 9,5 centiméteres fenyőfa stafniból leszabott, különböző színűre festett keresztléceket.
A „közbeszerzés” – mai demokráciánk egyik átka!
– azonban erre is rányomja a bélyegét. Szabály szerint
a legolcsóbb árajánlatot kell elfogadni, emiatt a padok
farésze harmadosztályú, göcsörtös fából készült, ami a
legkíméletesebb használat mellett is eltörhet. Megjegyzem: kíméletes használatról szó sincs. A hintákon a 18
éves, 72 kilós apróságok gyakorlatoznak, emiatt azok
két-három év alatt összetörnek. A padokat sem a rendeltetésük szerint használják, emiatt azok sem tartósak
(lásd a fotókat). Tény, hogy a bogmentes keményfa tartósabb lenne, de ezt nem engedi meg a közbeszerzési
törvény…
A kör bezárult, s a padok törnek.
KuszálikPéter

Szent István-napi megemlékezés

Mivel klubtevékenységeink mindig kedden zajlanak, a Szent István-napi ünnepséget
augusztus 17-én tartottuk a marosvásárhelyi
Magányosok Klubjában.
Az ünnepségen elhangzott, hogy 1083. augusztus 20-án avatták szentté I. István királyt
a székesfehérvári bazilikában. 1342-től,
Nagy Lajos uralkodásától kezdve Szent István ünnepének napja, a keresztény magyar
államalapítás emléknapja, a legősibb magyar
ünnep. A középkorban az egész Kárpát-medencében élt Szent István kultusza. Augusztus 20-a egyre népszerűbbé vált az összes
magyarlakta területen, és a szertartásnak kihagyhatatlan eleme a kenyérszentelés.
Szentté avatott uralkodónk a kereszténységben különleges helyet foglal el, hiszen ő az
egyetlen, akit a katolikus és az ortodox egyház egyaránt szentként tisztel.
Kopacz Imola klinikai szakpszichológus,
klubunk vezetője üdvözölte a megjelenteket,
és elmodta, hogy a búzaöntő ünnepségek jelentősége az, hogy amint a magyarságot jelképező 15 millió búzaszem lisztté őrölve
eggyé válik, mi, magyarok is együvé tartozunk, éljünk bárhol a világon. Rávilágított az

Fotó: Kuszálik Péter

Ha jól emlékszem, jó tíz éve egy
cikket írtam a Népujságban (2010.
január 5. ?), amelyben tudomásul
vettem, hogy a magyar színházban
szimultán fordításban románul is
lehet követni az előadást. Ugyanakkor megkérdőjeleztem, hogy
ugyanaz a dolog miért nem létezik
a román színházakban is, hogy
esetleg magyarul is lehessen hallgatni a román előadást. Azóta bizony sok víz lefolyt a Maroson,
mert hát bizonyos malmok lassan
őrölnek. Ma azonban úgy érzem,
csoda történt, és a méltányosság
kedvéért ezt is meg kell említsem.
Ezt olvastam a Népujság augusztus
19-i számában:
„A kisinyovi Mihai Eminescu
Nemzeti Színház vendégjátéka: A
kisinyovi Mihai Eminescu Nemzeti
Színház román nyelvű előadását a
nézők magyar felirattal követhetik.”
Többször is elolvastam, mert
nem akartam hinni a szememnek,
de valóban így volt, román nyelvű
előadást magyar felirattal lehet

Forrás: kisinyovi Mihai Eminescu Nemzeti Színház

nézni. Igen, ez még nem szimultán
fordítás, no de azért ne kössük az
ebet a karóhoz. Olvasni még valószínűleg mindenki tud. Lehet, hogy
ez nem az első ilyen esemény, de én
csak a Népújságot olvasom, színházba vagy moziba nem járok.
(Szerk. megj.: a szerző külföldön
él.) Szerintem azonban ez haladás
jó irányba.
Hogy ki kezdeményezte? A kisinyovi Nemzeti Színház jóérzése,
esetleg a megváltozott erőpolitika a
helyi vezetésben, vagy teljesen
más? Szerintem ez teljesen lényegtelen. A lényeges pedig az, hogy
egy román előadást magyarul is
lehet követni, ami szerintem a helyes lépés a fejlődés, a kölcsönös
egymás mellett élés irányába. És remélem, ez csak a kezdet, mert mindent ki kell várni, mindennek eljön
egyszer az ideje. Nem pedig a véletlen szülöttje.

Pontosítás

Tisztelettel
FodorLajos

A Radványi Hajnal könyvbemutatójáról írt olvasói levélbe véletlenül
Szász Anikó helyett Szabó Anikó került. Elnézést kérünk az érintettől.
Tövissi Éva.
A rovatban közölt levelek tartalmáért,
a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.
A levélírók minden esetben tüntessék fel
telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Az ég királynője,/ Boldogasszony népe./
Előttünk új kenyér,/ szalaggal átkötve./
István országunkat/ ajánlá kezébe!
Piros - fehér - zölddel ... / erőt ad szívünkbe!
Szent a mi koronánk / megszentelt e nemKedves az Istennek,/ hogy magyarok vaünnepi asztalt díszítő elemekre: a kenyér a zet./ Magyarország örök / Istentől teremtett ! gyunk,/ és hogy e szent napon/van az ünnepmindennapink, a szalag nemzeti identitásunÁllamiságunknak/ ünnepe hű imánk./ napunk!
kat, a gyertya az örök világosságot, a Biblia Hogy ő védő jobbját/ kiterjessze miránk!
CzeránErzsébet
a kereszténységet, a kosár az egybegyűjtést,
a kés az osztást jelképezi. Ezután az alkalomhoz illő rövid kulturális műsorral köszöntöttük az ünnepet. Szavalattal Luka Ildikó,
Fejéregyházi Tünde, Dendea Mária, Cseh Juliánna, Péterfi Rozália, Czerán Erzsébet,
énekkel Fodor János, Némety Ibolya szórakoztatta a klubtagokat. Klubvezetőnk megáldotta a nemzeti szalaggal átkötött kenyeret,
majd egymás kezét megfogva imádkoztuk a
miatyánkot. Mindenkinek jutott egy nagy
szelet a finom kenyérből, amit a Harmopán
üzletből rendelt Cseh Juliánna a klub részére.
Kopacz Imola önzetlen szervezőmunkájának
köszönhetően szívet melengető kellemes délutánban volt részünk.
Az ünnepre emlékezve idézzük Szuhanics
Albert költő verssorait:
KedvesazIstennek
Kedves az Istennek,/ hogy magyarok vagyunk./ Mennyekbe írta fel/ a mi ünnepnapunk.
Szent Istvánnak napján / nemzetünk ünnepel./ Előttünk új kenyér,/ büszke a hű kebel!
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Kerekedőben: véget ért a 12. Kolozsvári Magyar Napok

Vasárnap véget ért a 12. Kolozsvári Magyar Napok, mely
az enyhülő járványügyi korlátozások közepette ismét fejlődő pályára állt.

„A járványhelyzet miatti korlátozások közepette úgy érezzük, hogy
sikerült megvalósítanunk mindazt,
amit a szervezési folyamat során
célul tűztünk ki. A Magyar Napok
idei kiadása már mennyiségileg és
minőségileg is megközelítette a
2019-es szintet, s ezt támasztják alá
a részvételi adatok is” – nyilatkozta
Gergely Balázs. A Kolozsvári Magyar Napok főszervezője hozzátette: érezhető volt, hogy a
résztvevők óvatosabbak voltak,
mint a koronavírus-járványt megelőző időszakban, valamint a nemzetközi és Erdély-szintű mobilitás is
csökkent, mindezeket pedig leginkább a főtéri koncertek résztvevőszámain
lehetett
tapasztalni.
„Ugyanakkor fontos megjegyezni,
hogy a magyar napos helyszínek
többsége teljes kihasználtsággal
üzemelt, sőt a Farkas utcai könyvvásárban vagy épp a Romkertben –
az Emese Park jóvoltából – működtetett és a gyerekprogramoknak heA hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

LAKÁS
SZÉKELYKAKASDON eladó családi
ház 16 ár telekkel (építésre alkalmas). Ára: 90.000 euró. Tel. 00-3630-293-7034,
0749-990-455.
(12870-I)
ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, külön
bejáratú, földszinti, 50 m2-es lakosztály felújítandó állapotban a N. Bălcescu u. 31. szám alatt, 2-es ajtó.
Enyhén alkudható. Tel. 0770-904216. (12880-I)

lyet biztosító középkori faluban sikerült rekordszámú résztvevőt
számlálnunk. A szervezői munkálatok megkezdésekor még teljesen
más szabályoknak kellett megfelelnünk, mint amelyek a fesztivál
megkezdésekor már érvényben voltak, a korlátozó intézkedések folyamatos változása pedig nagyban
befolyásolta a felkészülést. A július
végi hatósági előírások szerint csak
legfeljebb 2500 fős tömegrendezvényekben gondolkodhattunk, így
ennek megfelelően igyekeztünk kialakítani a programkínálatot, végül
pedig – az augusztusi lazítások
miatt – már tulajdonképpeni létszámkorlátozás nélkül vehettek
részt az érdeklődők rendezvényeinken” – nyilatkozta Gergely Balázs,
majd hozzátette: az idei Magyar
Napok sok tekintetben meghaladta
az elvárásokat, és a 2019-es csúcsidőszak, valamint a tavalyi
„csonka” kiadás között helyezhető
el, egy egyértelműen felfelé ívelő
(„kerekedő”) pályán. A 12. Kolozsvári Magyar Napok programjain
részt vevők becsült száma megközelíti a 130 ezer főt.
„Örömmel tapasztaltuk, hogy a

MINDENFÉLE
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)

FESTÉST,

vakolást,

gipszkartonszerelést,

csempézést,
parkettázást

vállalok. Tel. 0771-393-848, 0749-564-

921. (12787)
UDVAR-,

garázs-,

pincetakarítást

vállalunk, a szemetet elszállítjuk, festünk
stb. Tel. 0743-512-168. (12855)

ÓCSKAVASAT és használaton kívüli

tárgyakat begyűjtünk. Tel. 0747-816-052.

(12855)

régi-új helyszínek ismét megteltek
élettel, működött az utcazenészek
fellépéseivel színesített Farkas utcai
vásár, ismét látogatható volt a Borutca és a Romkert, de új helyszínként jelentkezett a Kolozsvári
Református Kollégium udvara, valamint a törökvágási falumúzeum
is, ahol – közel 250 résztvevővel –
ismét megszerveztük a KMN-Donaton terepfutó versenyt és a szintén sokakat vonzó örömfőzést. A
Bánffy-udvarban, a Petőfi Kulturális Ügynökség közreműködésével
működtetett Petőfi-színpad minőségi zenei fellépőknek adott teret, a
KMN utolsó két napján pedig újra
esti bulik helyszíne volt a kolozsvári palota udvara” – mondta Gergely Balázs. A Magyar Napok
főszervezője összegzője végén elmondta: a rendezvény a hatályban
lévő járványügyi szabályozásoknak
maradéktalanul megfelelt, s a szervezőcsapat és a partnerszervezetek
a következő időszakban közösen is
kiértékelik a rendezvény egészét.
„Az már most jól látható, hogy –
miként azt az idei kiadás jelmondatában is jelezni kívántuk – a Magyar
Napok ismét kerekedőben van, s reVÁLLALUNK kőművesmunkát, tetőjavítást, szigetelést, szobafestést,
parkettlerakást, -csiszolást, áruszállítást. Tel. 0740-667-511. (65838-I)
HÁZTETŐT készítünk, cserélünk, javítunk, cserépforgatást, cseréptisztítást, építkezési munkát végzünk 15%
kedvezménnyel. Tel. 0770-621-920.
(12835-I)
FŰNYÍRÁST, kerttakarítást, favágást
vállalok.
Tel.
0747-634-747.
(12835-I)
VÁLLALOK
ácsmunkát,
bádogosmunkát, tetőfedést Lindab lemezzel,
cseréppel, csatornaszerelést, lefolyó,
hófogó készítését, sürgős javítást,
szigetelést,
kerítésfestést,
építést,
tetőfestést stb. Tel. 0759-570-885.
(12828)
CÉG vállal garanciával háztetőkészítést cserépből vagy Lindab lemezből,
bármilyen tetőjavítást stb. Tel. 0756825-935, Csaba. (12791-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁNABLAKOKAT,AJTÓKAT gyártunk és szerelünk
német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)

AMOBEXRÉSZVÉNYTÁRSASÁG– székhely: Marosvásárhely,
Őz (Căprioarei) u. 2. szám – alkalmaz FÉRFI MUNKÁSOKAT gépterembe, valamint összeszerelésre és NŐKET készre dolgozásra. Érdeklődni a 0746-059-541-es telefonszámon. (22754-I)

APAVINGSOLUTIONSbővíti csapatát, ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS SZAKEMBERT és SEGÉDMUNKÁST alkalmazunk. A megfelelő munkatárs versenyképes bérezésre, jó munkakörülményekre
számíthat. Részletek a 0747-888-559-es telefonszámon. (65865-I)

ALKALMAZUNK három FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órai munkaprogrammal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén
vagy a 0773-316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65857)

ATELOGKFT.VILLANYSZERELŐT, LAKATOST és SEGÉDMUNKÁST alkalmaz. Érdeklődni lehet a 00-40-728-190-056 telefonszámon, önéletrajzokat az rz@telog.hu e-mail-címre várunk. (p.-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, meszelést, tetőkészítést cserépből, lemezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel.
0742-734-062,
Krisztián.
(12799-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést fémcserépből
és
cserépből,
bármilyen
ácsmunkát, csatornák, lefolyók javítását,
készítését, bármilyen tetőjavítást és
tetőfestést, tetőszigetelést, faházak és
manzárd készítését fából, vakolást. Saját
anyaggal vagy a kliens anyagával is
dolgozunk. Tel. 0757-728-705. (12757)

VÁLLALOK építkezési munkát, kerítésés tetőkészítést stb. Tel. 0759-552-041.
(12854)

ményeink szerint a jövőben visszaállhatunk a normális kerékvágásba,
hiszen már most sikerült jelentősen
közelítenünk a 2019-es csúcsidőszakhoz mind a résztvevők, mind
pedig a programok számában” –
hangsúlyozta a főszervező.
A Magyar Napok rendezvényeit
azok is követhették, akik személyesen nem tudtak jelen lenni a különböző eseményeken, hiszen az
MTVA, a Video Pontes, az Erdélyi
Magyar Televízió és a Székelyföldi
Stúdió közreműködésével idén is
működött a KMN-tévé, mely élőben közvetítette a Magyar Napok jó
néhány programpontját. „Az online
elérhető magyar napos televízió ötlete akkor született meg, amikor a
tavalyi év szigorításai közepette
csak igen korlátozott számban tarthattak velünk személyesen a különböző helyszíneken az érdeklődők.
Idén már látni lehetett: olyan arányban csökkent a KMN-tévé nézettsége, amilyen arányban nőtt a
személyes részvételek száma, s így
ez is azt mutatja számunkra, hogy a
valódi, fizikai jelenlétet semmi sem
pótolhatja az egyes kulturális események esetében” – mondta Ger-
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gely Balázs. Az idei Magyar Napok
jótékonysági gyűjtésével a szervezők a Szent Mihály-templom –
Pákey Lajos tervezte – neogótikus
kerítésének felújításához szerettek
volna hozzájárulni, támogatói karszalagokat pedig az KMN-infópontoknál vásárolhattak a rendezvény
résztvevői. Az ebből befolyt összeget (12.211,5 lejt és 7500 forintot)
a szervezők eljuttatják a Szent Mihály-plébániának.
A 12. Kolozsvári Magyar Napok
szervezői ezúton is köszönetüket fejezik ki a rendezvénysorozat támogatóinak,
önkénteseinek,
partnereinek és nem utolsósorban
mindazon résztvevőknek, akik jelenlétükkel értelmet adtak erőfeszítéseiknek.
A 12. Kolozsvári Magyar Napokkal kapcsolatos összes információ,
a teljes programkínálat, fénykép- és
videógaléria, valamint jó néhány
programpont írásos beszámolója
megtalálható a www.magyarnapok.ro címen, ahol a KMN-tévé
műsora is visszanézhető, valamint
további érdekességek találhatók a
www.facebook.com/magyarnapok
oldalon.
AKincsesKolozsvár
Egyesületsajtóirodája

Szomorú szívvel emlékezünk augusztus
24-én
GÁLFI ÖDÖNRE
halálának 10. évfordulóján.
Emlékét örökre szeretettel őrzi húga és a
családtagjai. (12861)

HÁZTETŐKET készítünk, cserélünk,
javítunk, cserépforgatást, építkezési
munkát végzünk 15% kedvezménynyel. Tel. 0756-703-359. (12896-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk augusztus 24-én GÁLFI ÖDÖNRE
halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, álma fölött őrködjön a szeretet és az
emlékezés. Emlékét őrzi testvére,
Öcsi családjával. (12845)

Szomorúan, fájó szívvel emlékezünk
augusztus
24-én
MEGYESFALVI SÁMUEL közgazdászra halálának 2. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! A gyászoló család.
(p.-I)

Bús temető csendes susogása,
oda megyünk hozzád, nem maradt más hátra. Ott pihensz, ahol
már nem fáj semmi, nyugodalmadat nem zavarja senki.
Szomorú szívvel és könnyes
szemmel emlékezünk augusztus
23-ára, amikor a kegyetlen halál
elragadta az élni akaró drága jó
férjet és édesapát, a nagyernyei
FRUNZA JÁNOST.
Csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él, akit igazán szeretnek.
Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet az emlékének. Soha el nem feledünk, szép
emléked örökre szívünkben
marad. Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes! Szeretteid.
(12833)

ELHALÁLOZÁS
„Máig sem hisszük el, hogy végleg elmentél,/ pedig ott térdeltünk kihűlt testednél./ Fogtuk,
míg lehetett, drága két kezed,/
könyörögve kértük Istent, gyógyítson meg./ Sorsunk az elválás, reményünk a találkozás./
Csendes legyen álmod, találj
odafent örök boldogságot.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, szerető édesapa,
testvér, vő, sógor, rokon, barát
és ismerős,
KIS LAJOS
(Öcsi)
életének 53. évében eltávozott
szerettei köréből. Életében a családjának szeretete, az embereket
szolgáló és hozzáértő, őszinte
segíteni akarás vezette.
Drága halottunk földi maradványait 2021. augusztus 24-én 15
órakor helyezzük örök nyugalomra a remeteszegi temetőben,
római katolikus szertartás szerint.
Bánatos szerettei. (12869-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető édesanya, nagymama,
anyós, anyatárs, rokon, ismerős
és jó szomszéd,
özv. SZOMBATFALVI ERZSÉBET
szül. Sütő
a Számológépgyár volt dolgozója, életének 89. évében, hoszszas szenvedés után augusztus
21-én délben örökre megpihent.
Temetése augusztus 24-én, kedden 13 órakor lesz a református
temetőben.
Nyugodj békében, Erzsi mama!
A gyászoló család. (12895-I)
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A Kolozsvári Magyar Opera a Marica grófnő című előadását hozza a Forgatagra, ezt szombaton,
augusztus 28-án játsszák 17 órától a Nemzeti Színházban.

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932
- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Rendőrség

- 0265/202-305

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• SMURD (betegekkel

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,

otthongondozó szolgálat,

- 0265/210-177
- 0265/268-330

• Optolens szemsebészet

• Marmed

- 0756-468-658

Labor

- 0751-114-307

- 0729-024-380

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

www.marmed.ro

• Dora Medicals

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS

8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304

• Delgaz Grid

- 0265/250-120

• Aquaserv:

- 0265/263 351

- 0265/250-344

járóbeteg-rendelő:

• Áramszolgáltató vállalat

- 0265/312 436

- 0265/263-351

- vidék

- hideg víz-csatorna

- 0733-553-976

- 0265/212-971

- 0265/222- 446

- 0740-083-077

- 0365/404-664

- 0265/266-801

- 0365/400-401

- 0365/400-404

- 0800-801-929

- 0265/929

- 0265/200-928

- 0800/800 928

- 0265/215-702

- közönségszolgálat

- központ

- 0265/208-888

- 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0744-282-710

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

koporsók, kellékek,

- 0745-606-215

és halottszállítás

- 0758-047-604

koszorúk

• Maros megyei RMDSZ

- 0745-606-269

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését

a 0265/268 854-es telefonon.

